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Japonijos Atsakymas J.Valstybėms
Statomo tilto nelaimėJon. Vaiva

NACIŲ “KULTCRA”
Paskutiniosiomis žiniomis 

iš okupuotosios Lietuvos na 
ciai suradę Vilniuje vokiš
kosios kultūros žymių, ypač 
statyboje. Mums šiandie nė 
kiek netektų nustebti, kad 
Vilniuje rasta vokiškosios 
kultūros požymių. Kiekvie
nos tautos kultūros požymių 
galima rasti už tos tautos 
valstybės ribų. Pavyzdžiui, 
vokiškosios kultūros požy
mių galima rasti ir Ameri
koje.

Tačiau skelbiant šią žinią 
naciams buvo svarbu ne vo
kiškosios kultūros požymiai, 
bet įrodyti pasauliui, jog 
štai Vilnius grynai vokiškas 
miestas. Jie tai pareiškia 
nebe pirmasis kartas. Anks
čiau buvo paskelbta apie 
Kauno vokiškumą. Bet 
mums labai miela pažymėti, 
kad nacių pareiškimai Lietu 
vos jokiu būdu nesuvokie
tins ir juo labiau nesunacifi 
kuos. .

•
“PRONACIAI”

Lietuviškieji komunistai 
labai skaudžiai galėjo atsi
kąsti dantį, į paskutinįjį 
Jungtinių Valstybių atstovų 
rūmų paskelbtą ir priimtą įs 
tatymo projektą, kuriuo ant 
vienų svarstyklių padedama 
naciai ir komunistai ir abe
ji vienodai pasmerkiami. 
Šiandie mums nesinorėtų ti
kėti, kad mūsieji komunistai 
būtų tokie naivūs ir paskel
btų Amerikos atstovų rū
mus pronaciškais.

Deja, jie nuolatos išmeti
nėjo visiems lietuviams ir 
geriesiems šio krašto pilie
čiams, kurie nesutinka su 
komunizmu, pronaciškumą 
ir visokį kitokį polinkį į fa
šizmą.

•
PARUOŠIMAS

Paskutiniuoju laiku komu 
nistinė spauda, kuri anks
čiau taip entuziastingai kal
bėjo apie raudonarmiečių ne 
išvengiamą laimėjimą, ėmė 
ir suabejojo. Nuostabiausia, 
kad kaip tik tuo metu, kai 
rusams, rodos, geriausiai se 
kasi, kai vokiečiai keliose 
net vietose priversti trauk
tis. Kai kurie patikimi šiuo 
gsniai pastebi, jog galima 
laukti ir tikėtis iš Rusijos 
žinių apie taiką su naciais. 
Todėl, sakoma, komunistinė 
spauda ir palengva paruo
šianti skaitytojus tam smū
giui.

Tačiau tie patys sluogs- 
niai nemano, kad Maskva ti 
kėtųsi susitarti su ašimi ir, 
pasak jų, šie taikos gandai 
netrukus galį pasklysti, kad 
paakstintų Angliją ir Ame
riką gausiau remtf Rusiją.
•
SUKILIMAI SICILIJOJ

Paskutinieji pranešimai 
apie sąmokslus Italijoje pa
saulio nustebint negalėjo, 
nes jau daug anksčiau, buvo 
žinoma apie ypač didelį ne
pasitenkinimą Sicilijoje, kur 
gyventojai net esą pasiruo
šę atviram sukilimui.

Tačiau šiandie tikėtis, kad 
italai įstengtų atsikratyti 
nacių, kurie yra tikkrieji

JAPONIJOS ATSTOVAI ĮTEIKT 
ATSAKYMĄ SEKRETORIUI HULL.
Prezidentas Rooseveltas studijuoja atsa
kymą. Australija nesitiki susitarimo

ANGLIJOS VYRIAUSYBE PASIUNTĖ 
ULTIMATUMĄ TRIMS VALSTYBĖMS
Suomija ir Vengrija karo prieš rusus ne* 
nutrauks. Rumunija dar neatsakė.

Washingtonas, gruodžio 5 
d. — Prezidentas Roosevel
tas studijuoja japonų atsa
kymą į, klausimą apie Japo
nijos kariuomenės pasiunti
mą į Prancūzijos Indokiniją.

Japonijos atstovai, amba
sadorius Nomura ir specia
lus atstovas Kurusu, savo 
vyriausybės paaiškinimą 
įtekė Valstybės sekr. Hull, 
kuris dokumentą tuojau per 
siuntė Prezidentui. 

Negalutinas
Vėliau Prezidentas Roose

veltas dokumentą asmeniai 
aptarė su sekr. Hull.

Nors atsakymo turinys 
viešai nepaskelbta, bet dip
lomatiniai sluogsniai įsitiki 
nę, j°g japonų atsakymas 
nėra pilnas ir negalima jo 
laikyti sprendžiamuoju.

Tuo tarpu pranešimai iš 
Tokijo duoda suprasti, kad 
esą maža vilties susitarti. 

Nomura tyli
Spaudos atstovų paklaustas 
apie tolimesnių konferencijų 
galimumus, Japonijos amba 
sadorius Nomura pareiškė, 
jog japonai visados esą pa 
sirengę tartis.

Kurusu tepastebėjo, jog 
nieko galutino nenutarta ir 
atsisakė ką nors plačiau pa
aiškinti apie savo vyriausy
bės atsakymo Prezidentui 
Rooseveltui.

(Kiek anksčiau Australi
jos radio paskelbė, jog bet 
kuriuo momentu esą galima 
laukti, kad būtų nutraukti 
santykiai tarp Japonijos ir 
Amerikos).

Prezidentas
nepasisakė

Washingtonas, gruodžio 5 
d. — Prezidentas Roosevel
tas, spaudos konferencijoje 
atsisakė pareikšti bet kokių 
komentarų sąryšy j su Clūca 1 
go Tribūne pranešimu, Dūki 
vyriausybė rengia 5,000,000: 
kariuomenę kovoms užsie
ny!

Vichy, gruodžio 5 d. — 
Paryžiuje vėl prasidėjo pa
sikėsinimai prieš vokiečius. 
Paskutiniojo pasikėsinimo 
auka, pasak pranešimų, yra 
vokiečių kariuomenės majo
ras, kuris sunkiai sužeistais 
dviem revolverio šūviais.

Italijos valdovai, negalima, 
kaip negalima manyti, kad 
pavyzdžiui, Danija ar kuri 
kitą pavergtoji valstybė įs
tengs vienu kartu nusikra
tyt nacių jungo. Tai turės 
vykti pamažu.

Bet, kad Europoje turės 
išnykti nacių režimas, kartu 
su savim nusinešdamas ir 
savo < pirmtaką komunizmą 
šiandie labai galima tikėtis.

Sąryšy ji su japonų kariuo 
mene Indokinijoj Kurusu pa 
reiškė esąs įsitikinęs, jog 
kariuomenės skaičius esąs 
labai padidintas.

Japonai krausto 
skubiai namo 
savo piliečius

Tokijo, gruodžio, 5 d. — 
Pablogėjus santykiams su 
Jungtinėmis Valstybėmis ir 
naujiems susirėmimais su 
rusais Manchukuo pasienyj 
pasikartojant japonai dar 
labiau paspartino savo tau
tiečių repatriaciją iš strate
ginių vietų Ramiojo vande
nyno regijone.

Japonijos keleivinis lai
vas Tatuta Maru išvyko iš 
Yokohamos, kad pergabentų 
namo japonus iš~ Jungtinių 
Valstybių, Panamos ir Mek
sikos.

Iš Meksikos perkviestas 
skubiai Japonijos ministe- 
fis, kad praneštų vyriausy
bei “apie tikrą situaciją” 
Meksikoje. • '

Susirėmimai su rusais
Japonijos žinių agentūra 

šiandien paskelbė, jog vakar 
naktį keturiolika “ginkluotų 
sovietų agitatorių”, apsigin
klavusių šautuvais, revolve
riais ir lengvaisiais kulkos
vaidžiais, perėjo Manchukuo 
sieną, kur juos išsklaidė ja
ponų sargybiniai. Vienas ru 
sas esąs nušautas.

Tuo tarpu Tokijo užsienio 
ministerija paskelbė, kad 
bus pasiųstas laivas į Singa 
pūrą ir Sandakaną pergabe
nimui Japonijon japonų, ku
rie šiuo metu gyvena britų 
valdomose vietose.

Ašies kariuomenė 
užėmė Gambutą

Londonas, gruodžio 5 d. 
— Autoritetingi sluogsniai 
šiandie pareiškė, jog ašies 
kariuomenė šiandie užėmusi 
Gambut, kurią pirmomis ko 
vų dienomis Libijoje anglai, 
buvo paėmę.

Tuo tarpu iš Kairo prane
šama, jog anglų kariuomenė 
sulaikiusi ašies atakas ant 
EI Dūdos, į pietus nuo To- 
bruko. Kovose ašies kaYiuo- 
menei padaryta dideli nuos
toliai.

Į Kairo atvyko virš tūka 
tančio ašies kareivių belais* 
vių, kurių pusė vokiečių.

Pranešimai iš Romos pa*' Debesuota. Galima lietaus 
brėžia, jog dabartinė padė- Ir šalčiau, 
fis šiaurės Arfikoje esanti Saulė teka, 7:04 vaL, sau- 
labai palanki ašiai. |lė leidžias 4:10 vai.
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Sukrito upėn statomas 4,400,000 dol. vertės tiltas 
Hartford, Conn. 7 vyrai žuvo ir 17 sužeista.

Rusai atsikovojo 4,000 
mylių savo žemės

Londonas, gruodžio 5 d. — 
Šiandie rusai paskelbė Ros- 
tovo-Donetso fronte atsiėmę

LIETUVOJE
Lisabonas. — Vokiečių 

laikraščių redaktoriai, pa
kviesti Vokietijos generali 
nio štabo, aplankę Vilnių. 
Vokiečių karininkąs Zehn 
pfennig aprodęs miestą ir 
supažindinęs su įvairiais 
statybos paminklais, kurie 
liudiją “apie vokiško žmo 
gaus statybą Vilniaus 
mieste”.

Lisabonas. — Laikraš
čių žiniomis, Vilniuje esan 
čios atsidariusios virš 100 
privatinių krautuvių, ku
rios prekiaujančios prekė
mis, kurioms neįvestos 
kortelės.

Lisabonas. — Pasitvir
tino žinia, kad generalinė 
je taryboje, paskirtoje Vo 
kieti jos generalinio komi
saro Lietuvoje, yra įvyku 
si krizė, žemės ūkio reiks 
Iams tarėjas prof. B. Vit 
kus tikrai esąs atslstatydl 
nęs. Jis paskirtas žemėn 
ūkio Akademijos Dotnu
voje rektorium. Tarėjai 
Akio ir finansų reikalams 
— prof. V. Jurgutis ir J. 
Matulionis — įteikę vokie
čių komisarui atsistatydi
nimo pareiškimus, bet ko* 
mlsaras tų pareiškimų ne* 
priėmęs.

iš vokiečių 4,000 kvadrati
nių mylių žemės ir išliuosa- 
vę iš vokiečių šimtus rusų 
kaimų. Dabartinė fronto li
nija esanti palei Mius upę, 
kuri nusitęsia į šiaurę nuo 
Taganrogo.

Rusų spaudos pranešimai 
pažymi, jog pietiniam fronte 
kovos tebevykstančios visu 
įnirtimu ir vokiečiai neįsten 
gią sulaikyti rusų kariuome 
nės.

Maskvos fronte
Tačiau Maskvos fronte vo 

kiečiai sukoncentravę dides
nes pajėgas atnaujino ata
kas ir fronto šiaurėje pasu
ko Dmitrovo linkui. Dmitro- 
vas yra apie 40 mylių tie
siog į šiaurę nuo sostinės.

Tuo pačiu laiku Maskvos 
radio paskelbė, jog į pietva
karius nuo Maskvos susida
riusi kita pavojaus zona. 
Čia vokiečiai prasiveržę pro 
Možaisko apsaugą ir psukę 
link Naro Fomins, apie 40 
mylių nuo Maskvos.

Rusai atvirai prisipažįsta, 
jog šiose fronto vietose pa
vojus esąs rimtas.

Serbai apsupę 
du miestus

Jeruzalė, gruodžio 5 d. — 
Čia esą jugoslavai paskelbė, 
jog gen. Draja Mihailovič 
vadovaujami serbų partiza
nai šiandie pravedė sėkmin
gą ataką prie dviejų miestų, 
kuriuos jie baigią apsupti. 
Partizanai kovoją prieš sep
tynias vokiečių divizijas, 
apie 100,000 kariuomenės.

Ankstesnieji serbų prane
šimai pastebi, jog dabarti
niu metu gen. Mihailovič 
kariuomenę sudaro apie 80,- 
000 kariuomenės.

Berlynas, gruodžio 5 d. — 
Paprastai patikimi sluogs
niai šiandie pranešė, jog 
Suomija, Bulgarija, Vengri
ja ir Rumunija atmetė ang
lų “ultimatumus”, tariamai 
reikalaujančius nutraukti ka 
rą prieš Sovietų Sąjungą.

Londonas, gruodžio 5 d. . 
— Anglija ruošiasi paskelb

Suomiai tikis 
karo su anglais

Stockholmas, gruodžio 5 
d. — Ultranacionalistinis 
suomių laikraštis Uusi Suo
mi šiandie rašo, jog karas 
tarp Suomijos ir Anglijos 
esąs neišvengiamas, kai tuo 
pačiu laiku Skandinavijoje 
plačiai kalbama apie įteiktą 
anglų ultimatumą suo
miams, kuris išsibaigiąs vi
durnakty

Švedų sluogsniai pareiš
kė, jog laikraščio vedamasis 
straipsnis galėjęs turėti pa
sisekimo tik Vokietijoje, nes 
Suomijos visuomenė nacių 
dominacija nepatenkinta.

Abejotinos vertės
Ar paskelbimas Anglijos 

karo Suomijai turėtų bet ko 
kios apčiuopiamos vertės 
šiandie esą sunku pasakyti. 
Anglai galėtų pasiųsti apie 
tris divizijas savo kariuome
nės į suomių šiaurės uostą 
Patsamo, bet tai nesudarytų 
jokios naudos.

Platesnės blokados Suomi
jai anglai negali pravesti, 
nes jau dabar blokada prieš 
Suomiją esanti visoj pilnu
moj.

Pataikavimas
priešui

Washingtonas,gruodžio 5 d. 
— Sąryšyj su Chicago Tri
būne paskelbimu, jog Jung
tinių Valstybių vyriausybė 
rengiasi 1943 metais pasiųs
ti užsienien kovoms 5,000,- 
000 kariuomenės, karo se
kretorius Stirason pabrėžė, 
jog tai esą tik nebaigtos ge
neralinio štabo studijos ir 
niekados nebuvo vyriausy
bės autorizuota programa.

Toliau karo sekretorius 
pabrėžė, jog paskelbimas vie 
šai šių studijų yra labai nau 
dingas priešui, bet svarbiau
sias blogis esąs tame, kad 
“mūsų tarpe yra grupė as
menų taip nenusivokianti 
apie pavojų ir taip stokuo- 
janti lojalumo ir patrijotiz- 
mo savo vyriausybei, kad jie 
tokius dokumentus viešai 
skelbia”.

ti karo stovį su Suomija, 
Vengrija ir Rumunija. Ang
lai įsitikinę, jog šios trys 
valstybės atsisakys priimti 
ultimatumą, -reikalaujantį 
nutraukti karą/prieš Rusiją 
Ultimatumo laikas išsibai
gia vidurnaktį, f

Vichy radio. paskelbė, jog 
Suomija jau atmetusi ulti
matumą. Tačiau anglų įta
kingi sluogsniai pabrėžia, 
jog atsakymas dar negau
tas.
Visuomenės parama

Ruošdama ultimatumą An 
glijos vyriausybė turėjusi 
galvoje keturis dalykus: (1) 
rusai davę suprasti, jog ka
ro paskelbimu anglai įrody- 
sią savo nuoširdumą Rusi- 
jos-Anglijos sąjungai, (2) 
dauguma Anglijos visuome 
nės norėjusi tokios deklara
cijos, (3) Amerika davusi 
suprasti tokį žygį parem- 
sianti ir (4) susidariusi si
tuacija su Japonija.

Pirmiausia karo stovis 
būtų paskelbtas Carp Suomi 
jos ir Anglijos ir vėliau pa
našiai būtų pasielgta su Ven 
grija ir Rumunija.

Vengrai atmetė
Budapeštas, gruodžio 5 d. 

— Vengrijos vyriausybė 
šiandie atmetė anglų ultima 
tumą.

Savo pareiškime Vengri
jos parlamentui premjeras 
Bardossy pabrėžė, jog jis 
pareiškė Amerikos ministe- 
riui, atstovaujančiam anglų 
interesus Vengrijoj ir įteiku 
šiam anglų ultimatumą, jog 
“mes tęsime šį karą pilniau
siu solidarumu. Mes patys 
nutarsime kaip geriausiai 
ginti mūsų interesus”.

Lisabonas. — Vokiečių 
laikraščio žiniomis, Vilnia 
je įrengtas “pagal vokie
čių pavyzdį” darbo biuras, 
kurio priešakyje stovįs 
kažkoks Dr. Duenbier. Ja
me dirbą 4 vokiečių valdi
ninkai “vadovaujamose 
vietose” ir 45 “vietiniai 
tarnautojai”.

Rusai sulaikyti, 
skelbia naciai

Berlynas, gruodžio 5 d. — 
Vokiečių kariniai sluogsniai 
šiandie pareiškė, jog smar- 
kio rusų atakos Rostovo re 
gijone sulaikytos.

Pasak nacių, rusai visda 
tebeatakuoja, bet vokiečių 
kariuomenė sudariusi apsau 
gos linijas ir raudonoji ar
mija nebegalinti pasistūmė
ti pirmyn. Vokiečiai pirmyg 
tinai tvirtina, jog toji lini
ja tebėra į rytus nuo Tagan 
rogo.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Trumpai iš Walerbury, 
Connecticut

Lapkričio 21 d. Įvyko Fe 
Aeracijos 22 skyriaus mėne
sinis susirinkimas, kuris bu
vc skaitlingas. Pirm. komp. 
A. J. Aleksis pranešė, kad 
renkamos aukos Lietuvai 
Gelbėti Fondui. Aukotojų 
vardai vėliau bus paskelbti.

Moterų Są-gos 43 kuopos 
nutarimai vykinami: jau su
tvertas sąjungiečių choras,

Lithuanian Chamber oi Commerce of Illinois 
(Lietuviu Prekybos Butas)

(Viršminėtos organizacijos vardu J. P. Varkala, 
vicepirmininkas ir sekretorius, daro pranešimus kiek
vieną ketvirtadienį 7:45 P. M. per radio stotį 1VHIC, 
1450 K. C.)

Kalba IXX
Transportacijai ir 
sutaupoms 10 nuos, 
metinių įplaukų

Labas vakaras!
Praeitose keturiose kal

bose aš išdėsčiau, kad lie
tuvių šeimos Chicagoje iš 
metinio uždarbio 1,800.00 
bendrai imant išleidžia:

25% užmokėjimui už bu
tą arba nuosavo namo už
laikymą;

35% pirkimui valgomųjų 
daiktų, arba maisto;

20% drabužiams ir skal
biniams ;

10% ant apšvietos ir pa- mobiliaus.
silinksminimui. ,, . . .Chicagos lietuviai sutaupo. Šį vakarą gvildensime 
apie išlaidas transportacijos, 
susisiekimo ir sutaupąs.

Važiavimas į darbą ir iš 
darbo grįžimas, vaikų “car- 
fare,” išvažiavimas su šei
ma laikas nuo laiko į sve
čius arba vasaroti, neįskai
tant vaišių ir vasarojimo 
išlaidų, paima $130.00 į me
tus. Todšl, Viši Chicago 
lietuviai išleidžia transpor* 
thcijai $3,250,000.00.

Kiek iš viršminėto skai
čiaus tenka streetkariam 
ir bu3am, ir kiek pirkimui 
gasoiino ir aliejaus automo
biliams, sunku apskaičiuoti.

Yra žinoma, kad užlaiky
mui nuosavo automobiliaus 
Chicagoje kainuoja apie 
$300.00 į metus bendrai
imant Toji suma sudaro į tarų Draugijos pirm. dr. P. 
vien tik iš taksų, apdrau- P. Žalio pranešimu, Chica-

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo- rūšies produktų.

!<sl

LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

%-

kuriam uoliai darbuojas 6. 
Sapranienė. Ji prirašė daug Į 
chorisčių. Pirma pamoka į- 
vyks gruodžio 8 d. Chorą 
ves komp. A. Aleksis.

M. Sąjungos 43 kp. meti
nis susirinkimas įvyks gruo 
džio 10 d. — senos mokyk
los patalpose. Prašomos vi
sos narės atsilankyti į šį 
svarbų susirinkimą. Bus ra
portai ir rinkimas naujos 
valdybos 1942 m. Be to, iš
girsite ir daug ką naudingo.

M. D.

dos, pastoges ir amortiza
cijos. Amortizacija, arba 
kritimas vertės automobi
lio, sudaro du trečdalius 
metinio išlaikymo.

Sulig esančių įstatymų, 
kad nenustojus teisės vai
ruoti automobiliaus, nelai
mei ištikus, rėkia sumokėti 
priteistus nuostolius. Kol 
pilietis, arba apdraudos 
kompanija, nesumoka ar 
pasižada sumokėti padary
tus nuostolius, tol nustoja 
teisės vairuoti automobilių. 
Todėl kiekvienas pilietis 
Illinois valstybės priverstas 
turėti apdraudą ant auto-

$1,250,000.00 j metus
Iš metinio šeimos biudže 

to lieka $50.00 į metus su
taupoma, kuriuos šeima iš 
keturių asmenų gali atidi t' 
arba išleisti netikėtiems 
reikalams, kaip tai: ligos 
pašelpai, gydytojui ir vais
tams. Visi Chicago lietu
viai sutaupo ape $1,250,- 
000.00 į metuą.

šitomis sutaupomi* kas 
met padidinamos mūsų tau
pymo bendrovės, kurių tu
rime viso 10 Chicagoje ir 
jos apylinkėj su kapitalu 
viršijančiu 10 milionų dole
rių. Turime vieną banką, 
kurios depozitai viršija 3 
milijonus dolerių.

Amerikos Lietuvių Dak

NUOTRAUK A IŠ GUIANA

• ■ ••• :<4

C'i-*ruug<ui' Acnie telepnouo

Pirmoji nuotrauka gauta iš Olandų Guia ha nuvykus ten U. S. kariuomenei. Para- 
maribo gyventojai turgavietėje rodo savo darbo daiktus majorui F. Hoffman (kairė
je) ir Įeit. pulk. S. Grogan.

goję turime 35 lietuvius gy- gų 1939 ir 1940 metuose). 
dytojus ir 30 lietuvių dan- šįmet, tai yra 1941 metuo- 
tistus, taipgi 28 lietuviškas se, biudžetas šeimos padi- 
vaistines. j dėjo, ‘ nes uždarbiai padidė-

Taigi Lithuanian Cham- jo, bet ir pragyvenimo iš- 
ber of Commerce of Illinois laidos padidėjo 9.6%.
ragina biznį daryti su lietu
viais biznieriais ir profesio
nalais ir reir*l lietuviškas 
įstaigas.

šiuo pranešu aš baigiu 
analizavimą biudžeto lietu
viškos šeimos ir visų tų 
$45,000,000.00, kuriuos Chi
cagos lietuviai išleidžia per 
vienus metus.

(Prie pragyvenimo sąly-

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

Uv ežioj* me 
PO vis* 
Chicago

RSMKIT1
SENĄ

UBTUVTŲ
DIUUOĄW VA N TITP Aa

MUTUAL L1QUOR CO. 
4707 S. Halsted 8t
TM. BOUUCVARD ŠOK

ADVOKATAI

Whitney E. Tarutis
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
3133 SO. HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDO8: Nuo 1-mos iki 8-toe 

vai. vok.
Tel. CALomet 6877 

134 NO. LA SALLE ST., 
Room 2014 TaL State 7671

Tel. PROspect 3525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6158 So. Talman Avė.
Chicago. ūl.

Reeidencija REPUBUC 5047 
pagal sutartį

CHAS. P. KAL
ADVOKATAS

Kasdien vai. 10 iki 8 
Treč. ir Penk. 10 iki 6

6322 S. Western Avė.
Telefonas PROSPECT 1012

Mūsų nariai f u £
Antanas Valonls — pir

mininkas Parengimų Komi
sijos. Jis yra* pagelbinin- 
kas kasieriaus lietuviško 
Metropolitan State banko, 
220 W. Cermak. ’

John Pakei — pirminin
kas šios organizacijos. Ge
neralinis konfraktorius, na
mų statymui if iždininkas 
Chicago Savings and Loan 
Association. Jo raštinė yra 
6816 S. Western Avė.

Joseph M. Mozeris — vie

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasį kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 906.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ree. 6968 So. Talman Avė.
Rea TaL GROvehilI 0617 
Oifiee taL HElGoek 4641

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

VaL: 9—4 ir 7—0 vak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis susitarti*. 
2423 W. Marąuette Road

OR. STRIKOL’IS
PHY81CIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak.
, Nedčliomis pagal sutartį. 

Office teL YARds <787 
Namų teL PROspect 1930
TeL YARdi 6081.
Ree.: KENirood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—8 s ano 8:30—8:80 
756 VVest BSth Street

nas iš direktorių šios organi
zacijos. Jis yra sekreto
rius Keistutis Savings and 
Loan Association. Taipg? 
parduoda real estate ir in 
surance adr. 3236 S. Hals
ted St.

Dominik Kuraitis — vice
pirmininkas, kuris turi 
agentūrą Buick automobi
lių ir garažą taisymui au-

CONRAD"
Fotografas

Studija {rengta pir
mos rOSies su mo
demiškomis užlai
domis ir Holiywood 
Šviesomis. Darbus 
Oarantuotas.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGlewood 5883 

Bez.: • ENGlewood 5840

Būkite malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vleaa pora aklų visam gy
venimai. Saugokit Jaa leladaml 
AekaamlDuotl Jaa modernliklausla 
metodą, kuri* regSlImo mokslą* 

gali sutelkti. ,
81 MCTAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurte pataline 
vis* aklų (tempimų.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-toe
Telefonai, CANAL 6618 — Chtcagų 

OFISO VALANDOS 
Kaadlen 8:00 U. m. iki 8.80 p. m. 

Treč. lr Beit: 8:60 a. m. iki 
»:«• p. m.

TeL OANal 6133

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Rd. 

Valandos: 1—3 noniet ir 7—8 v. v 
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė. 
Telsfonas REPnbUc 7868

Ofiso tel.: VIRglnia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1-3 lr 6-8:30 P. M., 
šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet, 

Trečiadieniais pagal sutartį.

TaL OANal 0867
Rea. tel.: PROsneri 66S

OR. P. Z. ZALATŪRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

iMldeataJa: 6600 Bo. Arteataa Avi 
VALANDOS: 11 v. ryta iki I peta* 

6 IM 8 vaL vakaro

tomobilių adr. 907 W. 35th 
St.

Stanley Balzeaus — turi 
agentūrą Chrysler, Ply
mouth ir Packard karų au
tomobilių, ir garažą taisy
mui automobilių adr. 4030 
Archer Avė.

Joseph A. Kibart — sek
retorius ir pirmininkas Fi
nansų Komisijos. Jis \ ra 
“Real Esfate Broker.” Su 
juo galite susisiekti 6436 
Blackston Avė.

Paul B. Šaltimiera? — 
WHIP radio stoty lietuvių 
radio valandos leidėjas ir 
vedėjas. Jo raštinė randa
si 6912 S. VVestern Avė.

Louise Normant, — veikli 
lietuvaitė, mokytoja Chica
go viešųjų mokyklų. Adr. 
8034 S. May St.
Sveikinimas Kalėdoms

Direktoriai nutarė išleisti 
gražų sveikinimą su šven
tėmis. Jame tilps sąrašas 
valdybos, direktorių ir visų 
narių Chicago Lietuvių Pre 
kybos Buto.

Kas norite gauti šį Kalė
dų sveikinimą, prisiųskite 
savo adresą ir dykai pa
siųsiu kopiją. Adresuokite:

3241 S. Halsted St. Telefo
nu šaukite Calumet 7353

J. P. Varkala.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet. 
Telefonas; CICero 4276

DR. F. C. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 West Cermak Rd. 

Ofiso teL CANaI 2345 
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—8 

Seredoj pagal sutartį.
«ee.: 7004 So. Fairfield Avė. 

Res.s TeL: HEMlock 3100

TaL YARda 8846

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street A

vai.: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sntartį.

Telrfofnas: HEMlook 6Mt

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern A ve.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki >1 Vak. 7 Iki • 

Nedaliomis pagal sutarti

Telefonas OANal 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St 
Ofisas viri Boehm’s Drug store 

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
ir pagal sutartį.

Rea. telefonas SEEiey 0434.

Tel Oleero 1464

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat Ir 49th CL 
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki • vak. 
ir pagal ratartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

OF1RO VALANDOS:
Nno 1—4 ir ana 7—6 vakaro 

Taipei pagal ratartį.
Ofiso telefonas PROspect <737 
Namų telefonu VTRątnla 8481

DR. VAITUSH, OPT.
AKIV 
» SPE

UETUVIH ‘ 
GYDYTOJAM 

SPECIALISTAM

Suvlri ZO melų praktikavimo Aklų 
taisyme lr gydyme 

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI 
pataisys kreiva* akla. trumparegyste
ir tollregyste:
palengvina aklų {tempimų, pratalln. 
<aivo. akauddjlni*. svaigimą lr aklų 
karittį.

&1ODERNI6KIAUS1, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BODAI 

SpeclalB atyda atkreipiama J valkųAkla.
akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 

V AI .A N DOS:
10-toa Iki 8-toe valandos kasdien. 

Sekmadieniais pagal sutart).

4712 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1878

-A
LIETUVIS DAKTARAS

OPTOMETRISTAS
Pritaikina akinius 

atsako mingai už 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:
YARDS 3088

Telefonas: YARda 3146

Dr.V.A.ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
3343 So. Halsted Street

Valandos: 11-12; vakarais 7-9. Pir
madieniais tik vakare nuo 7 iki 9. 
Šeštadieniais: 11-12, 2-4, ri 7-9.

Šventadieniais 11-12

Tel. CANaI 5969

Dr. Waller J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija 
2155 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
Nno 7 Ud 8:30 v. vakarais 

ANTRAS OFISAS
• 2017 8. VVentern Avė.

TaL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

Ofise TeLi
VEBatada 1866

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

1853 Wert 85th Street
LIGONIUS PRIIMA i 
Kasdien aae 2:04 iki 8:06 v*L 
Trečiad. Ir 8*kmad. tik ausltarlua.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB OHIRUROAB 
4729 So. Ashland Avė.

(2-troe luboe)
TsL IdDvay 8660 Chicago, UL

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki • 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 va), vak

Sekmad. nno 16 iki 12 vai. rito.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TaL YARda 0994 

Rea. TeL KENvrood 4300
VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 8-3 ir 7-8 v. vak 
Nedaliomis nno 10 iki 17 vai. dieną

TELEFONAI:
Office: HEMlook 5524 
EMERGENCY: call MIDway 0001 
Res.: HEMlock 1643

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 lr nuo 6 Iki 8 vai. vak. 

2408 Went 63rd Street



šeštadienis, gruod. 9, 1941

BOLŠEVIKU PROPAGANDA PASISEKIMO 
LIETUVIŲ TARPE NETURĖJO

1000 gyventoju išėjo vos vienas bolševikas. 
Bijodami patriotinės šviesuomenės įtakos, 
į ūkininkus ir darbininkus bolševikai pradg- 
jo juos grūsti į kalėjimus ir siusti Sibirą. Vi
siems tekę "pasispalvinti."

Per Kauno radiją Anta
nas Bružas skaitė paskai
tą “Lietuvos visuomenė 
bolševizmo metais.” Prele
gentas pradėjo nuo bolše
vikų partijos įsigalėjimo 
Rusijoje. Jis, tarp kita ko, 
pastebėjo, kad bolševikų 
partijai paimti valdžią į 
rankas daug padėjo ta ap
linkybė, kad rusų valdinin
kija paskelbė sabotažą ir 
atsisakė dirbti bolševikams. 
Jiems gi to tik ir reikėjo, 
nes jie iš pat pradžių galėjo 
paimti valdžią į savo ran
kas.

Į Lietuvą bolševikai įsi- 
briovė pernai jau su 20 me
tų stažu. Lietuvoje bolše
vikai pirmučiausia pradėjo 
propagandą prieš “išnaudo
tojus” ir ragino šviesuome
nę taip pat prisidėti prie 
kovos už “liaudies teises.” 
Lietuvių šviesuomenė dar
bo nesišalino. Tik nedide
lis jos skaičius, kuriai ne
abejotinai gręsė kalinimas 
ar gyvybės netekimas, pa

CEDAR MEDŽIO DĖŽĖ 

PRAKTIŠKIAUSIA

Kalėdų Dovana
Motinai-Moteriai-Seseriai 

ar Sweetheart

Peoples Krautuvėj
> 1 RASIME DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ

Ateikite ir pasiskirkite dėžę, koki geriausia tinka. 
ĮMOKĖKITE TIK $2.00, o liekančius po mažą da
lelę kas savaitę. Dėžė bus pristatyta Kalėdoms. 
Pasirinkimas gražiausių dėžių visokių madų, me
džio ir baigimo už kanas nuo $ę.95 iki $^ę.5O

Pasiklausykite Peoples radio programų kas Antradienį 
7-tą valandą vakaro iš stoties WGES.

sislėpė į Vokietiją. Didžiu
lė dauguma paliko dirbti 
įstaigose ir įmonėse, steng
damosi išsaugoti tai, kas 
buvo sutverta Lietuvos ne
priklausomybės metais. Dau 
geliui inteligentų teko, ži
noma, “pasispalvinti.” De
ja, buvo atsitikimų, kad kai 
kas net per daug prisiren- 
gė “raudonumu.” Per tuos 
metus mūsų darbininkai ir 
ūkininkai suėjo su šviesuo
mene į žymiai glaudesnius 
santykius ir daug pasimokė 
iš savo daugiau išlavintų 
brolių.

Bolševikų propaganda pa 
sisekimo lietuvių tarpe ne
turėjo. Pagal surastus vė
liau bolševikų dokumentus, 
visoje Lietuvoje komunistų 
partijos narių ir kandida
tų buvo priskaitoma tiktai 
3,000. Tai 1,000 gyvento
jų išeina vos vienas komu
nistas. Tačiau toje kom
panijoje du trečdaliu suda
rė svetimtaučiai. Lietuvių 
ten buvo net mažiau treč-

dalį. Bolševikų propagan
da Lietuvoje buvo labai 
smarki, bet negudri ir lie
tuvio ji nepajėgė įtikinti. 
Pav., ūkininkai ir darbinin
kai aiškiai matė, kiek bol
ševikų žodžiai ir visi gra
žūs pažadai skiriasi nuo 
darbų.

Už darbininkų ir ūkinin
kų nepalankumą komuuist- 
tams komisarai kaltino lie
tuvių šviesuomenę. Todėl 
ji buvo niekinama, paže
minama ir kitaip engiama. 
Raudonųjų tironų kiršini- 
mai pasiliko bergždūs ir 
šviesuomenė tampriai vieni
josi su darbininkais ir kai
mu. Bolševikai tuomet 
nutarė kuo daugiausiai in
teligentų kimšti į kalėjimus, 
arba išvežti juos iš Lietu
vos. Pagaliau, buvo pavar
totas ir masinis lietuvių 
trėmimas į Sibirą. Ištrėmi
mai buvo taikomi visiems 
sluogsniams; gabeno ūkinin
kus, darbininkus, atmatinin- 
kus, valdininkus, profeso
rius, karius ir tt. Visi jie 
buvo laikomi “liaudies prie
šais.” Iš to jau galima 
spręst, kodėl visi lietuvių 
tautos sluoksniai taip uo
liai ir vieningai prisidėjo 
istorinėmis birželio mėn. 
dienomis prie sukilimo. 
Pav., Vilniaus geležinkelių 
valdybos valdininkai sus 
tabdė tos svarbiausios įstai
gos veikimą. Tą pat pada
rė pašto ir telefono valdi
ninkai. Rezultate visas su
sisiekimas ir susižinoji
mas krašte taip svarbią ru
sams valandą buvo nutrū
kęs.

“Pasispalvinti” ir “pasi- 
raudoninti” tekę beveik vi
siems. Jų tarpe būta pasi
šventėlių, dirbusių išimti
nai savo Tėvynės išlaisvi
nimui iš bolševizmo. Dabar 
tenką gana dažnai išgirsti 
prikaišiojimų vienam ar ki
tam už per uolų “pasirau- 
doninimą.” Visuomenė, pa
sak prelegento, turėtų susi
laikyti nuo per drąsių 
sprendimų, niešfyrus kiek
vieno atsitikimo. Vilniuje, 
pav., bolševikus išvijus, bu
vo suimtas vienas lietuvis, 
tarnavęs NKVD (buv. GPU 
žvalgyboje). Tačiau jis 
buvo greitai paleistas, ka
dangi buvo įrodyta, jog jią 
neva tarnaudamas čekis
tams išgelbėjo daugeliui 
žmonių laisvę ir gyvybę. 
Panašių pavyzdžių Lietuvo
je esą gana daug. Ištikimi 
bolševikų tarnai visiems

D Z I M I D A S
Berghoff Alaus Išvežiotojas

Pristato geriausios rūSieg 
Berghoff Alų į Alines, kitas į- 
ataigas, piknikus ir 1.1.

Reikale kreipkitės pas M. 

Dzimidą, — gausite greitą ir 

sąžiningą patarnavimą.

Ui

4138 Archer Avė. TcL LAFayette 0401

s
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esą žinomi. Bendrai imant, 
Lietuvos šviesuomenė kovo
je prieš bolševizmą atliko 
garbingą vaidmenį, pareiš
kė baigdamas A. Bružas.

laik-

siose Pabaltijo valstybėse 
— Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje, o taip pat Balt
gudijoje,” laikraštis pažy
mi, kad jis finansuosiąs 
pradžioje amatus ir detali- 
nę prekybą. Tai turį dide
lės svarbos “ryšium su jų 
artimiausiu laiku biisimu 
privatizavimu.”

Naciai pripažįsta 
lietuviams pirmenybę

— “Deutache Zeitur.g im
Ostland” specialinėje ap
žvalgoje iškelią nepapras
tai aukštą krepšiasvydžio

Nacių bankas 
Ostland'ui

— Rygos vokiečių
raštis rašo, kad Rygoje 
įsisteigęs vokiečių preky
bos ir kredito bankas “Osf- 
landui.” Jo akcinis kapita
las šiuo metu siekiąs pusę 
miliono markių. Šis naujai 
įsteigtas bankas, kuris skai 
tomas kaipo savarankiška 
institucija, tikrovėje bus 
Dresdner Bank skyrius. Jo 
centras esąs Rygoje, o sky
riai esą steigiami Vilniuje, 
Kaune, Šiauliuose, Narvoje, 
Lepojoje ir Minske. sporto klasę Pabaltijo tau- 

Pasak laikraščio, ir kiti Į tarP®- Laikraštis prime- 
Vokietijos bankai rengiąs ia» kad lietuviai, latviai ir pasišokti.

rr rrŽVAIGŽDŽIŲ NAKTIS
— rengiamas —

LIETUVIŲ SPORTININKŲ 
ORGANIZACUO8

Programe Dalyvaujant

MCA MUSINTS 
THI HATIONAILV FAMOUS 

"MUSIC
IHTHt

MORGAN MANNER\

RDSS
MORGAN

ANO Hit

0ICBEST1A

IK PEBSON

— įvyks —

Sekm., gruod. 28,1941
CICERO STADIUM
(19th ir 52nd Avė., Cicero, III.

Programas prasidės 6 vai. vakare, 
o po pTogramo bus Šokiki.

(PELNAS YRA SKIRIAMAS 
LIETUVOS PAŠELPAI)

TUdetm: «8c. Gov’t Tai 7cj Viso, 75o
Tlklct»w galite pirkti “DRAUGO” 

RASTINĖJE

'?? fefe

atidaryti “Osftlando” savo j estai užima šioje sporto ša- 
filiales. koje vadovaujamą vietą

Aptardamas naujai įsteig Europoje. Ypač prie krep- 
tojo “Prekybos ir Kredito šiasvydžio išsiplatinimo Lie 
banko” uždavinius “buvu- fuvoje prisidėję Amerikos

lietuviai. Laikraštis pata
ria ir vokiečių jaunimui la
biau susidomėti krepšiasvy- 
džiu.

Nauji biznieriai West 
Sidėje

Jonas ir Julijona Yates, 
jauni lietuviai, atidaro su 
“Grand Opening” iškilmėmis* 
savo taverną po vardu — 
“Yates Tavem” West Side 
kolonijoj, adr. 2301 S. Oak- 
ley Avė., šiandien, šis ati
darymas tęsis dvi dienas, 
šiandien ir rytoj. Visi kai
mynai ir draugai kviečiami 
atsilankyti, nes bus skaniai 
pavaišinti ir turės progos

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS BIZNIERIAMS:
Virs 100,000 Lietuvių Chicagoj ir Apylinkėj Rengiasi 
Pirkti Visokių Prekių Kalėdų Šventėms!

KAM TAS JŲ BIZNIS TEKS — KITATAUČIAMS BIZNIERIAMS AR JUMS? 
(ATSAKYMAS I TAI PRIKLAUSO NUO JŪSŲ)

Didmiesčio viduryje tūkstančiai žmonių jau dabar grūdasi po krautu
ves pirkdami visokias prekes kasdien. Nežiūrint to, kad dauguma įvairių pre
kių parduodama ten žymiai didesnėmis kainomis (iš priežasties didelių tokių 
krautuvių užlaikymo išlaidų) negu pas jumis — didžiausios minios ten grūdasi 
ir PERKA! Kame tai priežastis? Atsakymą į tai galima žodžiu išreikšti — 
GARSINIMAS !
> F rr-'* ‘ '

GARSINIMAS biznį augina — jį platina — ir tai yra SVARBIAUSIAS 
BIZNIO ĮRANKIS. Visi Pasekmingi Biznieriai Tam Pritaria!

Jūs, lietuviai biznieriai, galite taip pat naudotis 
didesnio biznio pasekmėmis. Garsinkite savo biznį, 
savo krautuvę, ir savo parduodamas prekes. Atmin
kite, kad tik Garsinimo Būda patrauksite didesnį skai
čių pirkėjų. Lietuviai mėgsta pirkti pas lietuvius, bet 
juos reikia patraukti. Jūsų biznio skelbimas patrauks 
lietuvius ne tik iš Jūsų apylinkės, bet ir iš tolimesnių 
miestų ir miestelių.

DIENRAŠTIS““DRAUGAS”
Visų lietuvių yra gerai žinomas ir tūkstančių atydžiai 
skaitomas.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS”
Visų biznierių yra pripažintas kaipo geriausia garsi
nimosi priemonė, kad pasiekti gausią minią Lietuvių 
Pirkėjų!

NELAUKITE ILGIAU, BET —
I

GARSINKITES DABAR! —

LAIKAS TIKRAI BRANGUS!!

Z

"DRAUGO” Skelbimų Skyrius dabar yra pilnai prisirengęs Jums patar
nauti — su garsinimo patarimais — medžiaga — ir 1.1. Garsinimas “Drauge” 
(prilyginant prie kitų garsinimo būdų) brangiai nekainuoja. Pabandykite ir 
pamatysite dėl savęs kokius rezultatus “Draugas” Jums atsieks! Dėl tolimes
nių informacijų, pašaukite telefonu: CANaI 8010 ar 8011. Arba rašykite ar as- 
meniškai atsilankykite į mūsų raštinę.

UVŲV.l'V

"DRAUGAS" $
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois

rr

Jauniems biznieriams lin
kime geriausios laimės.

Apsipirk dabar, su paštu 
nesivėlink! Chicagos pašto 
viršininkas Kruetgen pata
ria visiems, kad kalėdinius 
laiškus su sveikinimais, at
virutes ir siuntas išsiųstų 
^.vėlausia dešimts dienų 
priei Kalėdas.

Kasmet 300 Šv. Mišių
gjAiems ir mirusiems nariams 

ŠV. MIŠIŲ VIENYBES

ĮSTOJIMAS 25c
(Niekad nereikia atnaujinti)

•
ŠV. PETRO KLAVERIO 

SODALICIJA 
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utetuvtų katalikų dlenraSClo “Drauso" rSmSjanu lr akaltytojama 
atunClu sveikinimus lr geriausius UnkSjlmus)

Jūsų dienraštis ne vien Uk patarnauja skaitytojams, Informuodamas 
apls Įvairius katalikams Įdomius dalyku* bet nurodo tikėjimo tl» 
ai, gina Ir saugo Jas nuo imtinojo Išganymo priešų.

lūs« katallkllko dlenraAdlo skaitytojų skal-

4, AMMETO GIOVANNI OIOOGMANL 
laodlooa Arkivyskupas,

Deleaatas

Meksikos padėtis
Meksika ligšiol buvo vienintelis totalitarinis kraštas 

šiame kontinente. Dabar jau jisai žymiai keičiasi ir tai
kosi prie Pietų Amerikos respublikų ir Jungtinių Val
stybių.

Apie Meksikos padėtį įdomių ir teisingų pareiškimų 
padarė iš ten neseniai sugrįžęs Erie, Pa., vyskupas 
John Gannon.

Dėl ten buvusios tikrai skaudžios būklės vysk. Gan
non kaltinas Gal tesą,' Oarcterfą *’ ir jų vyriausybes, ku
rios veikė gautomis Rusijos komunistų instrukcijomis. 
Calles ir Cardenas buvo žiaurūs diktatoriai, kurie ypa
tingai žiauriai persekiojo katalikus. Jie buvo atėmę 
visas žmonių laisves, įvedę komunistišką diktatūrą, 
kuri konfiskavo bažnyčių nuosavybę, uždarė į kalė
jimus vyskupus ir kunigus, kai kuriuos nužudė. Toji 
diktatūra buvo prismaugusi visą katalikiškąjį veikimą 
tame krašte.

“Išrinkus prezidentu Avila Camacho, padėtis Meksi
koje jau žymiai pasikeitė” — sako vysk. Gannon. Yra 
nusikratoma komunistiškos diktatūros, totalitarianiz- 
mo ir krypsta prie vakarų pasaulio. Prie dabartinio 
prezidento tokia komunistiška kontrolė, kokia buvo 
uždėta Vincente Lombardo Toledano, yra šluojama lauk.

Anot vysk. Gannon, Avila Camacho vyriausybė ne
naikina tų įstatymų, kurie tiek daug nuostolių ir sun
kumų Katalikų Bažnyčiai pridarė ir grąsino visai ją 
aunaikinti. Tą buvusią baisią padėtį prezidentas ir ki
ti pareigūnai taiso tuos pačius įstatymus rinkamu bū
du interpretuodami.

Tikrai džiugu, kad Meksikoje vidaus politinė būklė 
keičiasi gerojon pusėn. Tuo pačiu kartu keičiasi ir 
užsieninė politika. Tai padeda atstatyti visos Ameri
kos vieningumą, kurs šiais neramumų ir netikrumų 
laikais taip labai yra reikalingas. Ypač džiugu yra 
dėl to, kad Meksikos liaudis galės lengviau ir laisviau 
atsikvėpti ir netrukdomai rūpintis savo dvasine ir me- 
diiagine gerove.

kalinga įvesti bent šioks toks socialinis teisingu
mas. Neturėtų būti valia pelnytis iš tos pramonės, ku
ri gamina kariuomenei ir, aplamai, krašto saugumui 
sustiprinti reikmenis.

Žodis apie Kalėdų dovanasf
Toks jau paprotys — prieš Kalėdas pirkti dovanas 

ir šiaip jau kas reikia, ar nereikia. Mes čia to papro
čio nepeiksime. Pagaliau, nedaug į tai dėmesio teat- 
kreiptumėte.

Štai, kas yra svarbu.
Nemėtyti savo sunkiai uždirbtų centų visai berei

kalo t. y. tokiems daiktams, kurie jūsų artimiesiems 
visai nėra reikalingi.

• Pirkite sau reikmenis ir dovanas, ant kiek tai gali
ma, savo apylinkėse pas lietuvius biznierius. Duokime 
saviškiams centą kitą uždirbti. Didmiesčių krautuvės 
ir taip daug turto prisilupa. Lietuvis biznierius, maty
damas savo tautiečius savo krautuvėj, turės galvoj 
lietuvių reikalus. Jis noriau parems parapiją, mokyklą, 
organizaciją etc.

Neužmirškime lietuviškos knygos, lietuviško laikrašr 
čio. Ar tai ne puikios ir ar nenaudingos dovanos Ka
lėdų švenčių proga? Nieko geresnio ir naudingesnio 
ir sugalvoti nebūtų galima. Į dovanų skaičių įtrauki
me ir dienraščio “Draugo” prenumeratą.

Bet kas gali būti gražesnio ir kilnesnio už labdarybę?
Visi žinome, kad tūkstančiai Lietuvos tremtinių to

limame Sibire kenčia šaltį ir badą. Gal ne vienas iš 
mūsų giminių ten kenčia. Kalėdos jiems bus liūdnos 
ir skaudžios, nes jie atskirti nuo savųjų ir būtiniausių 
gyvenimui dalykų neturi. Neužmirškime jų ir per Lie
tuvai Gelbėti Fondą paskirkime jiems Kalėdų dova
nėlę, paaukodami bent po vieną dolerį.

Tad, pirkdami * dovknas, pirmoje vietoj žiūrėkime, 
kad savo artimui gero padaryti, kad dovanos būtų 
ne kokie niekniekiai, bet naudingi ir reikalingi daly
kai.

''Ko dar laukiamai"

Kiti pelnosi... n?

Apskaičiuojama, kad vien tik vario pramonėj šie
met padaryta 50 nuošimčių pelno.

Aštuoni šios šakos pramonininkai per 1941 m. 
pirmuosius devynis mėnesius padarę $10,414,885 pelno. 
Pernai tuo laiku tepadarę tik $6,492,656.' Gryno pelno, 
atmokėjus visus valdžios taksus, palikę -6,052,458.

Turint galvoj šiuos skaitmenis, tenka vis dėlto stebė
tis, kad Finansų Departamentas viii siekia uždėti di
desnius taksus ant tų žmonių ir visų mažesnių įmonių, 
kurios dažniausia didesnių mokesčių negali pakelti.

Visi supranta, kad reikia stiprinti krašto saugumą 
ir prie to darbo vienu ar kitu būdu prisidėti. Ir čia 
neturėtų būti daroma jokių išimčių — ir didieji pra
monininkai turi prie to dėtis, atsisakydami pelno nuo 
vadinamos karo pramonės.

Tie ponai krokodilio ašaromis verkia, kai reikia dar
bo žmonėms algas pakelti. Jie bijo, kad darbininkas, 
daugiau uždirbdamas. į “ponus neišeitų”, kad “valsty
bės nenuskriausti,” kuomet jie patys didelius pelnus 
sau krauna.

Be to, kongresas priėmė Smitho bilių, kuriuo bus 
draudžiama darbininkams streikuoti krašto gynimo 
pramonėse. Jei taip, tai reikia ir kito biliaus — drausti 
kapitalistams pelnytis iž karą reikmenų gamybos. Rei'

;ię,< 4 : »
“Amerika” tokia antrašte įdėjo vedamąjį straipsnį, 

kuriame užgiria mūsų pasiūlymą tuoj sudaryti Lietu
vos vyriausybę. “Aka” rašo:

“Apie vyriausybės reikalingumą daug rašyta “A- 
merikoje,” rašyta ir kituose laikraščiuose šiomis die
nomis “Draugas” labai aiškiai pasisakė, kad vyriau
sybės sudarymo reikalas neatidėliotinas.^ Visuotinis 
Amerikos lietuvių seimas tik tada šauktinas, kai bus 
susidariusi Anglijos ir Jungtinių Amerikos Valsty
bių pripažinta Lietuvos vyriausybė “in exile” ar bent 
Vyriausias Tautinis Komitetas.

“Amerikos visuotinis lietuvių seimas prieš akis 
turėtų labai aiškius tikslus. Pareikšti vieningą Ame
rikos lietuvių pasitikėjimą šalies vyriausybei ir pre
zidentui Rooseveltui, kurs yra mažesniųjų tautų ar
timiausias draugas. Įprasminti visoje išeivijos lietu
vių visuomenėje kūrybinį entuziazmą kovai už nepri
klausomą Lietuvą. Pasmerkti Lietuvos okupantus. 
Nustatyti ryškų veiklos planą Lietuvos nepriklau
somybei atsteigti, jos tūkstančiams tremtinių pagel
bėti, jos kenčiantiems žmonėms padėti. Sujudinti 
jaunąją Amerikos lietuvių kartą tėvų ir protėvių 
garbingos žemės išlaisvinimo darbams. Sudaryti tvir
tą paramą Lietuvos vyriausybei.

“Amerikos Lietuvių Visuotinį Seimą tiksliausiai ir 
autoritetingiausiai gali ir turi šaukti Amerikos Lie
tuvių Taryba. Šioje įstaigoje atstovaujama ryškiau
siai Amerikos lietuvių daugumai. Ją sudaro trijų or
ganizuotų srovių ir abiejų Susivienijimų vadovybių 
parinkti žmonės

“Žinoma, seimui sušaukti reikia nemaža laiko. Rei
kia gero pasiruošimo. Svarbu pasirinkti tinkama vie
ta. Bet visa tai galima nugalėti; turint prieš akis 
susitarimo ir glaudaus bendradarbiavimo kelią. Ta
čiau pirmoje eilėje vis dėlto turėtų susidaryti Lie
tuvos vyriausybė ar bent ją pavaduojąs Tautinis 
Komitetas, kuris naudotųsi plačiausiu pritarimu vi
suomenėje.”

LRKSA specialų vajų paskelbus, “Garsas” rašo:
“L. R. K. Susivienyme svarbu apsidrausti ir tauti

niu atžvilgiu. Tai mūsų katalikiška, tautiška ir frater- 
nališka organizacija, kuri šalę savišalpos, materialės 
pagalbos teikimo savo nariams ir jų pašalpgavianąs, 
rūpinasi savo tautos religiniais, kultūriniais reika
lais, remia kiekvieną tautai naudingą darbą.

“Neorganizuotų, pakrikusių žmonių balso niekas 
nepaišo. Neorganizuoti žmonės negali nuveikti di
desnių darbų nei savišalpos, nei kultūros, nei poli
tikos žvilgsniais.

“Būkime organizuoti, kai tos bitės. Tada mūsų 
tauta bus įtakinga, atspari. Ir priešai bijos ją ilgiau 
čaižyti savo žiauriais botagais, kaip kad iki šiol ją 
kapodavo. Jie tuoj pajus organizuotos, sąmoningos 

tautos atsparumą ir ręagavimą į kariamus smūgius.”

(“Draugas” 1916 m. gruo
džio 6 d.)

Naujasis imperatorius....
Telegramos iš Vienos skel
bia, kad naujasis Austrijos 
imperatorius Karolis I-mas 
išvažiavo lankyti karo fron
tų.... šiomis dienomis Jung
tinės Valstybės gavo prašy
mą iš Graikijos vyriausy
bės pagelbėti išlaikyti neu
tralitetą, nes graikai karo 
nenori... Rusijos vyriausybė 
pasisako tol nesutiks taikin
tis, kol Dardaneliai ir Kon
stantinopolis nebus jos val
džioje.

•
Tremtinės balsas... Dabar 

Rusijoj. Iš Lietuvos išbėgau 
viena.... Prisieina badą ir 
šaltį pakęsti. Gyvenimas ma 
no žiaurus ir tik ant siūle
lio kabo....gal diena po die
nos reiks persiskirti su šio 
pasaulio vargais... Gyvenu 
Maskvoj. Pinigų neturiu. 
Kai kada iš komitetų gaunu 
truputį maisto. (Iš Aliutės 
Gaidamavičiūtės laiško Ig. 
Pavrazui).

* • - 4
10,671 milionierius..*' A- 

merikoj turtuolių skaičius 
auga kaip ant mielių. Pir
miau Anglijoj buvo daugiau 
milionierių, dabar gi jos 
vietą užėmė Amerika, kur 
dabartiniu laiku jau yra 10,- 
671 milionierius: Prieš de
šimts metų čia buvo tik 
7,000 milionierių.

Lietuvoje badas.... Teleg
rama iš Šveicarijos miesto 
Berno praneša, kad vienas 
amerikonas neseniai atlan
kė Kauno, Suvalkų ir Gar
dino gubernijas ir pasakojo, 
kad ten siaučia didžiausias 
skurdas. Daugelyje kaimų 
nė kąsnio duonos negali ras
ti. Daug kas kepa duoną iš 
bulvių ir pelų, jei jų turi.

Rumunija ant pražūties 
kranto... Telegramos prane
ša, kad tirštos eilės vokie
čių kareivių slenka pirmyn 
prie Bucharesto iš visų pu
sių. Svarbiausios vokiečių 
jėgos tik už 11 varstų nuo 
sostinės. Rumunų ir rusų ar
mijos bėga iš miesto. Visam 
kraštui didelis pavojus.

Vokiečiai pliekia rusus 
Lietuvoje... Smarkios rusų 
atakos į šiaurius nuo ežero 
Drisviatų nenusisekė. Vokie
čiai juos ir sulaikė ir atstu
mia atgal. Rusų nuostoliai 
dideli.
*•

300 lietuvių Kanados ar
mijoj.... Anglijos laikraščiai 
praneša, kad Kanados armi
joje yra trys šimtai lietu
vių savanorių.

Bankroto pavojus... Spau
da pranašauja bankrotą ka
riaujančioms valstybėms.

•
Kiek anglai neteko karei

vių... Anglai per vieną mė
nesį neteko 74,615 kareiviu.

Po svietą pasidairius
Vakar suėjau vieną ta- 

vorščių.
— Profesor, — sako jis 

man. — Ar nežinai gero 
daktaro?

— Visi lietuviai daktarai 
geri, — tikrinu jį. — Pasi
imk “Draugą” ir kreipkis 
prie kurio Cik nori.

— No, aš mininu spešil 
daktarą, tai yra daktarą, 
kuris turi rokundą su žmo
nių razumu.

— O, dabar suprantu, 
apie kokį daktarą kalbi. 
Kam reikia tokio daktaro?

— Noriu, kad jis važiuo
tų į Ystus. Ten yra žmo
nių, kuriems reikalinga pa- 
mačė.

— Govan! Iš kur tu ži
nai, kad ten yra tokių žmo
nių? Jei taip būtų, tai ži
notų ir mano vožnas delnas.

— Beeinu, kad yra . . . 
Štai . . .

— Na, veidiminuČ, sakau 
jam, sakai: tan yrą žmonių,. 
kuriems reikalinga pamače. 
Gal, norėjai pasakyti: yra 
žmogus, reikalingas pagel
bos?

— Noser, ne vienas, ale 
visas bunčius, susidėjęs so- 
saides.

— Tavorščiau, sapnuoji 
taip šnekėdamas.

— Nori davadų? Ar ga
vai gromatą iš Brooklyn’o 
nuo Jono Furmono apie 
balševikų mitingą su viso
kiom rezoliucijom?

— No.
— O aš gavau. Ir joj 

juodu ant balto išdrūkavo- 
ta, kad Came mitinge daly
vavo Šv. Jurgio viena, šv. 
Jurgio kita, šv. Pranciš
kaus trečia, toliau sūnų, 
dukterų, visokių ukėsų, pi
liečių, sitizenų ir kitokių 
klubų.

— Ar tai galėjo būti? Vis 
Cik nenoriu tikėti.

— Jeser! Jei nori atne
šiu ir tą Furmono gromatą 
parodyti.

— Bet tavorščius, persti- 
priai viską imi. Greičiau

siai tai buvo žmonės suklai- 
dinfi, — bandžiau teisinti 
tų sosaidžių Jurgius.

— Nevermai! — užšoko 
tavorščius. — Jei šiandie, 
šioje gadynėje yra žmonių, 
kurie mitinguose ant stalo 
kryžių pasistato, o delega
tus į balšavikiškas konfe
rencijas renka; arba jei 
yra draugija su kurio nors 
šventojo, ar Cautišku, var
du, kurių narius du, trys 
balšavikai kaip kokias mon- 
kes šokina taip, kaip Sta
linas grajina, tai aš fige- 
riuoju, kad jiems reikia me
dicinų. Taigi, ar žinai kur 
gerą daktarą?

— Ystuose taip paC yra 
gerų daktarų .-. .

— Tai gud bai! Turiu 
pažįstamą Niūyorke, para
šysiu jam gromatą apie tai.

Aną dien važiuoju sfrit- 
kariu. Prie vieno stapo 
žiūriu tarp kitų lipa ir vie
nas balšavikėlis, kuris vi- 
shoihet1 klauso, ką pasakys 
ponas Stalinas. Lipdamas 
į stritkarį sumislijo pasi
juokti iš konduktoriaus:

— Ar jau pilna ši Nojaus 
arka? — klausia kondukto
riaus.

— Ne! — atsakė konduk
torius. — Monkės dar trūk
sta. Lipk greičiau!

Vinigretas
Galvočius ir paikas 
Paikas klausė galvočiaus: 
Kam protas naudingas? 
Galvočius vis tylėjo, 
Kaipo išmintingas. 
Kadangi šis nerimo,
O nebuvo laiko,
Atsakė: kad tylėti 
Ant klausimo paiko.

(M. Dagilėlis).
Dirbk ir Dievas padės 
Be nieko nėr’ nieko 
Taip mūs seniai sako: 
Nieko nepametęs 
Nerasi ant tako.
Taip ir kožnam darbo, 
Jei nor’ ką turėti,
Turi, broli, sese,
Gerai padirbėti.

U. S. KOMANDIERIUS OLANDŲ GUIANOJ
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("Draugai" Acine telephoto)

Olandų Guianos gubernatorius J. C. Kielstra (kairė
je) ir U. S. kariuomenės vadas pulk. Parley Perkinson 
gubernatoriaus rezidencijos prieangyje, Paramaribo.
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Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė 

(Tęsinys)
Po mūsų kojomis šėlo putodamos bangos; šiandien 

nebuvo taip tuščia ir kurčia, kaip kitados; vandens melio- 
dija šiandien priminė paslaptingą stepių pasaką — apie 
kažką labai tolimą ir gražų.

Žemės kvapas su sprogstančia augalų gyvybe svai
gino jausmus užspausdamas žadą. Juodoji žemė alsavo 
gyvybe, kuri rengėsi naujam gimimui. Kaip dieviški ke
rai mane žavėjo amžino gimdymo paslaptis . . .

— Kaip stebuklinga šiandien! — tariau ir prisiglau
džiau prie Otmaro. Atsisėdome ant skardžiaus. Maži 
grumsteliai, paliesti mūsų kojų, riedėjo į putojančią 
srovę.

A' Ilgai tylėjome. Jausdama motinso žemės alsavimą, 
skendėjau savo laimės jūroje. Ir aš nešioju naują gy
vybę, duosiu jai gyvenimą, kaip žemė man jį teikia. Ma
no Dieve, kaip aš branginu gyvenimą ir dėkoju, kad ma
ne pašaukei kurti naują gyvybę. Mano kūdikis. Dva
sios akimis mačiau jį tokį, kokio troškau ir svajojau šyp-
sojaus ir juokiaus, tiek laimės netilpo manyje.-----------

Otmaras pasižiūrėjo į mane, jo veide buvo nerimas- 
tavimas ir susirūpinimas.

— Alia, tarė jis, — nėra abejonės, kad tu nėščia. 
Bet, bet ... aš bijau ... aš nedrįstu apie fai pagalvoti, 
kuo gali baigtis;

Nuo srovės papūtė šiltas, pilnas gėlių, kvapo vėjas. 
^Pajutome žydinčias pievas ir laukus. I

— Mano mieloji, Aliute! — tęsė toliau Otmaras. — 
Aš taip bijau dėl tavęs! Ir jei kas tau atsitiktų? Ne, 
to aš negalėčiau pergyventi, nes tik tave vieną turiu pa
saulyje.

švelniai jis paėmė mano galvą ir pažiūrėjo man į 
akis. Įsmeigęs žvilgsnius tolybėn, nieko nematėm prieš 
save, tik tamsą. Kaip ilgai mes prasėdėjome, nežinau. 
Aš triumfavau savo dvasioje dėl stebūklo naujjs gyvy
bės, Otmaras sėdėjo liūdnas ir susimąstęs, bijodamas 
dėl mylimo žmogaus likimo. Jis negalėjo jausti meilės 
tai būtybei, kurios miglotas šešėlis slėpėsi rūkuose su 
savo nežinoma ateitimi, priešingai, aš ją jutau Caip aiš
kiai, kaip kiekvieną žemės pumpurėlį. Jis negalėjo su
prasti skausmo, surišto su gimstančią gyvybe ... Jis 
negalėjo suvokti jos atėjimo, nes fai nesuprantama pro
tui, aš pajutau palaimą motinystės ir susijungiau su vi
sa gimdančia gamta . . .

. Birželio 29 d.

K-S

kaip ir visi Rusijos žmonės, 
Bet koks kankinantis badas

Aš papratau badauti, 
kurie nėra komunistai, 
nėščiai!

Laikas nuo laiko aš galvojau apie maistą, fantazi
ja mane viliojo visokiais valgiais: kartais norėčiau py
rago su uogomis, kitą karfą rūkytos žuvies, kartais juo
dos duonos gabalėlio ar pyrago. Apie apelsinus ir vy
nuoges nė nepasvajojau. Vis kankina klausimas: ar mai
sto, duodamo valstybės, pakaks man ir mano kūdikiui? 
Ar neiškryps jo kūnelis dėl stokos maisto? Ar nieka
dos dėl to nesiskundžiu, bet man diena iš dienos vis sun
kiau viskas pergyventi.

Liepos 13 d.

Mylimoji j Sibirą, jis - j kunigų seminariją
- Jo dainos širdis visus šildė. - Kaip gyveno ir mirė kūrėjas dainos 
"Sudiev kvietkeli ta brangiausis". - Meilės ir kančios diktuoti posmai.
- Pamokslai turgavietėje iš vežimo. - Verkia iš vien su armonika. - 
Kryžių lietus. - Kunigas, kurį pagerbė ir... laisvamaniai

Dainos mano — ašaros mano.

Jūs skalsiai riedSkit 

Dūsaujančiai, vaitojančiai 

Kentėti padėkit!

Vionoikibkis

Mūs dainos — kaip 
dinamitas

suKai lietuviai grūmėsi 
kryžočių antplūdžiu kai jie 
prie darbo upeliais liedami 
prakaitą badavo ponų bau-

l
l

Rašo K. J. Prunskis

nius taip guodžiasi savo dai
nelėje :

— Su jos smerčiu iš šios 
žemės

I
Viskas atsiskyrė I
Kur tik užmesiu akelėms
Visur jau man juoda: Į
Niekas gero našlaitėliams
Žodelio neduoda.” 1

Ieško širdies....

Jis skundžiasi, kad be tė-
džiavoje, kai jų numylėtą ze- tušio ir mamužėlės — kar
utę mindžiojo svetimų žan- čios ašarėlės. Nusiraminimo 
darų batai, savo ašaras lie- jis dainoje ieškojo. Jo pa- 
tuviai džiovino jautria dai- ties žodžius bekartojant: 
na. | — Nors rūpesčiai spaudė

dainavau, net laukai skam
bėjo:Dabar kažkaip politika 

sumobilizavo ir mūsų, ir 
mūsų spaudos dėmesį, ma
žai beliko dėmesio lietuviš
kiems kultūros reikalams, 
lietuviškai dainai. O mūsų 
dainos jautrios; jos kaip 
dinamitas — uždega širdis, 
įr pančius sprogdina 
Liaudies dainius

Jam norėjosi 
— Norint vieną rasti, 
Kurio širdis našlaitėlį 
Galėtų suprasti.

Rasti tokią širdį:
— Kuri moka jausti 
Drauge džiaugtis, drauge

juoktis
O skausme priglausti.”

Neturime teisės praleisti Pirmoji meilė 
negirdomis dvigubą sukaktį

Šiandien vėl šeščadienis. Dabar nėra sekmadienių 
nei jokių švenčių, tik laisvi nuo darbo šeštadienių popie-' — 
čiai. Mano padėjime ypatingai sunku, įsibridus į van- # 
denį ligi kelių, stovint ant siūbuojančios lentos, traukti 
beržinių malkų plauskas ir vilkti jas į krantą.

Buvo šalta, apsiniaukusi, audringa diena, Irtišo ban
gos daužės piktai ir kurčiai. Išbadėję, iškankinti žmo
nės vilko sunkias beržų malkas. Buvo matyti, kad jie, 
sukaupę paskutines dvasios ir kūno jėgas, vos begalėjo 
dirbti.

— Na, taip, draugai, užfraūkite internacijonalą, dal
bas eis lengviau! — šaukia komunistų vyresnysis. Pak
lusniai mes užtraukėme visi dainą. Kaip peiliu mums 
rėžė ausis pasityčiojimas dainos žodžių:

“Sukilk tauta, alkstančiųjų ir vergų” . . .
Taip, mes dabar laisvi ir sotūs!!!
Daugiausia, kas mane kankina šiais šeštadieniais, 

kad daugiausia išgalvojami nereikalingi darbai. Naujas 
jsakymas: bibliotekos tarnautojai tai iš vieno, tai iš ant
ro barako turi iškrauti kurui malkas. Kada malkos iš
krautos, prižiūrėtojas pasako, kad įvyko klaida, ir vėl 
jas reikia atgal sudėti, ir tik tada gauname sekmadienį, 
jei pataikome savo malkas iškrauti . . .

Vakar man buvo labai sunkus šis darbas, nes, ei
nant per siūbuojančias lentas, sukosi galva. Priėjusi 
prie vyresniojo, tariau:

vieno iš didžiausių mūsų 
liaudies dainių: Antano Vie
nožinskio, to paties, kurs 
sukūrė: “Sudiev kvietkeli tu 
brangiausis,” “Kaip gi gra
žus gražus rūtelių darželis,” 
“Ar negaili seserėle rūte
lių...” šiemet sueina 100 me
tų nuo Vienožinskio gimi
mo, o kitais metais sueis 
50 metų nuo jo mirties.X
Našlaičio kelias

Jau iš gilių liūdnų jo .dai
nų suprantame, kad jam 
gyvenimas turėjo būti kie
tas. Anksti, teturėdamas 
11-12 metų, neteko savo my
limo tėvo. Tiesa, dar turėjo 
motutę. Ji buvo “kaip saulė 
ir turtai brangiausi,” ji 
“glaudė prie šalelės” ir “a- 
piprausė apmazgojo aša^1 
roms linksmybės...” Bet mo
tutė parvedė patėvį, o neuž
ilgo Ir ji pati “nuėjo pas 
Dievulį.” Našlaitis — dai-

Patėvis Antanuką vis dėl
to ėmė leisti į Panevėžio 
gimnaziją. Čia jo sielą už
kūrė naujas jausmas — 
giedri, kūdikiškai nekalta 
pirmoji meilė.. To jausmo 
kutenamas jis ir sukūrė pui
kias, žmonių pamėgtas dai
neles :

— Pasakyki panaitėje, ar 
tu mane myli...”

— Kaip gi gražus gražus 
rūtelių darželis...”

— Linksminkimės, links
minkimės pakol jauni e- 
sam...”

Jis mokėjo savo jausmus 
nupasakoti taip liaudžiai su
prantama paprasta, bet gi
lia poezija, kurią liaudis pa
sisavino, kuri su žmonėmis 
neatskiriamai dainose suau
go:

— Nemainyčiau tos va
landos

Ant turtų didžiausių,

Vienintelė Lietuviu
Wholesale Liąuor 
(staiga Chicagoje

l)i<lelln Paalrlnklma* 
Naminių, Importuota 
Ir LletuvUkų Gėrimų.

Parduodame 
Tiktai Tavemama. 

Vai.: 10 Iki S Kaadien 
Užsakymai ISvežloJami 

Sekančią Dieną.

Iij*’
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FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-43 SO. CALIFORNIA AVE.

TeL REPuhllc 1538—0

[ RIMTIES VALANDĖLEI
Jei mums kas 
nepatinka, nepatinka 
ir artimui...

Aimanavimai, verksmas 
nuo nepakenčiamų skausmų 
ne retenybė ligoninėje. Kiek 
daug privalo kęsti žmogus 
dėl kurios nors padarytos 

Kada imdams už rankelės klaidos arba net nepaprasto 
Savo mielos klausiu: .įvykio! Nekalti dažnai par-
Ar tu sveika, ar tu links-Į blokšti. Sveikam sunku įsi

vaizduoti, kiek ligoniui skau 
dūlys varsto širdį, nes ne 
jam ranka ar koja sopa.

ma,
Mano aniuolėli,
Ar neilgu tau be manęs 
Tu mano paukšteli!...”
tolimąjį Sibirą
Bet štai tokiais jausmais 

besikūrenančią širdį — iš
tinka skaudi nelaimė: po su
kilimų Lietuvoje rusai pra
deda ištisas šeimas tremti 
į Sibirą. Tarp ištremtųjų pa
tenka ir poeto numylėtoji. 
Ir čia jis sukuria vieną iš 
pačių jautriausių ir giliau
sių mūsų liaudies dainų:

— Sudiev, kvietkeli tu 
brangiausis

Sudiev ir laimė man bied- 
nam!”

Jis liekasi vienas, nei lai
mės, nei vilties, ir toliau dai
nuoja:

— Štai diena jau ir ta 
adyna,

Kurioj man reikia atsi
skirt....

Oi, širdis alpsta.... Dievas 
žino,

Kaip reiks gyvent ir kur 
numirt!

Ir dilgė ne visur žaliuoja,
Šaka be rasos neprigys,
Ir medis pakirstas svy

ruoja
Kaip mano širdis bepa- 

gys!
(Bus daugiau)

Juokus krečiant vaikai 
išleido orą iš automobilio 
ratų. Senam italui, vaikų el
gesys išrodė labai juokin
gas. Laukė pamatyti, kaip 
reaguos savininkas kai pa
stebės nelaimę. Atėjo senas 
jo draugas, Bassi. Pamatęs, 
kad padangos tuščios, pa
siuto iš piktumo.

Giorgio ramino kaimyną, 
tikino, kad esąs gražus vai
kų šposas, tačiau Bassi vi
sai kitaip suprato. Pradėjo 
barti Giorgio, kad leidęs val
katoms taip padaryti. Gior
gio juokėsi, nes ne jo auto
mobilis. Jis vėliau nesijuo
kė, kada namo sugrįžęs ra
do nukeltus daržo vartus ir 
užkabintus aukštai medyje.

Tiesa, pačiam žmogui nu
kentėti ar patirti šposų ne-

mi. Ši kalba tinka ne vien 
juokingiems atsitikimams, 
bet taip pat įstatymų vyki- 
nime.

Kada policijantas sustab
do keliauniniką svetimoje 
valstybėje už per greitą va
žiavimą, asmuo norėtų, kad 
jam atleistų, netrauktų tie- 
son. Pravažiuojantiems tas 
įvykis nebus skaudus kol 
neatsitiks patiems. Stebėti
na, kad kas gera, kiekvie
nas norėtų sau priskirti, kas 
nemalonu — pritaikinti ar
timui.

Nežiūrint kaip gražiai ar 
įtikinančiai būtų pamokslas 
pasakytas dauguma mąsto, 
“Ką klebonas pasakė labai 
tinka mano pusbroliui ar gi
minėms ar mūsų kaimynui”; 
jeigu pasitaiko, kad klebo
nas padėkoja už pastangas 
kokios nors draugijos, tuo
jau vienas, antras, pasidai
ro ar nepastebės, kad tie 
komplimentai jam skiriami, 
nors vardai neminėti.

Gera būtų žmogui rūpin
tis ne vien tik savo gerove, 
artimą užmirštant. Jeigu 
mums kas nepatinka, arti
mui irgi nepatiks. Druska 
visuomet ir visiems bus sū
ri, ne tik jaunam, bet ir se
nam. A.B.C.J.

kas verčia žmones 
labai smagu. Pašaliniam Į juoktis, ne visuomet yra 
žmogui gali būti juokinga, į gražu ar nauja. Labai daž- 
jis juokiasi, bet ne tada, kai nai kas gražu ir nauja žmo- 
tie patys šposai jam taiko-' nių pajuokiama. Cocteau

ATSILANKYKITE Į

W. Z. LIQUOR STORE
(Gėrymų Krautuvė ir Tavernas)

2346 WEST 21ST PLACE, CHICAGO

SPECIALIS STOKAS

Gelbėk paštininkui, kad 
pašto pristatymas į namus 
būtų sklandus, ypač prieš 
Kalėdas. Yra naudinga prie 
naminių pašto dėžučių pri
segti vardus tų žmonių, ku
re namuose gyvena. Pašti
ninkas pasižiūri ir klaidos 
nepadaro.

Spring Grove, 6 m. Kentucky brand 
Old Waterfall, 5 m. Kentucky brand 

Tikro Lietuviško Krupniko

Taipgi skanių vynų — gėrymų — ir 
visokios rūšies alaus.

PILSEN1

fti yra vienintelė Lietuvių Gėrymų Krautuvė West Side 
lietuvių apylinkėje. Visi esate kviečiami atsilankyti j mano 
krautuvę ir į taverną, kur kiekvienam maloniai patarnausiu.

WALTER S. ZYLCH (Žilius), savininkas.
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PIRKIT APSAUGOS BONUS
K. — Esu mašinistas lėk

tuvų fabrike. Pasibaigus 
karui, gal aš busiu atleis
tas. Kaip galiu prisireng 
♦1 tam laikui?

A. — Sistematiškai ir re
guliariai pirk Apsaugos 
Taupumo Bonus. Tuo bū
du gražią sumą sutaupysi 
ateičiai, kai pakitęs laikai.

K. — I kurią gausingiau
sią amerikiečių grupę vy.

riausybė labiausia atsižvel
gia, kad ji kuo daugiau 
pirktų Apsaugos Bonų ir 
Ženklų?

A. — Į vidutines ir ma
žesnes pajamas turinčius 
žmones, ši grupė daugiau
sia remia vyriausybę ir 
taupia. ši grupė žymiau
sia didina šalies pajamas 
ir palaiko aukštą pirkimo 
pajėgumą. Pirkdama Eo

nus ir ženklus ji remia ša 
lies saugumo programa ir 
neleidžia pragyvenimui bran 
gėti.

Pastaba. Įgyti Apsau
gos Bonus ir Ženklus kreip
kitės į artimiausį paštą, 
banką, arba taupumo ir sko 
linimo sąjungas: arba rašy
kite U. S. iždininkui, Wa- 
shington, D. C. Ženklus ga
lima pirkti ir krautuvėse.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Atlaidai

šv. Antano bažnyčioje, Ci
cero, III. 40 valandų atlaidai 
įvyks gruodžio 7, 8 ir 9 dd. 
Iškilminga pradžia su pro
cesija atein. sekmad. 10 vai. 
ryto. Pirmad. Nekalto Pra
sidėjimo šventėje ir antrad. 
šv. Mišios bus laikomos 5, 
6, 7, 8, 9 ir 10 vai. Vakarais 
— iškilmingi mišparai. Pa
mokslai — rytais po pasku
tinių Mišių ir per mišparus. 
Išpažinčių bus klausoma ry
tais ir vakarais. Adventui 
prasidėjus ir laukiant Šv. 
Kalėdų, šios svarbios dienos, 
Dievo malonėms gausingos, 
teikia nepaprastos progos 
aprūpinti savo dvasios rei
kalus ir pasiruošti tai bran
giai šventei.

Kun. I. Albavičius, kleb.

Aurora lietuvių 
dėmesiui

Gruodžio 13 dieną atvyks 
vienas Tėvų Marijonų ku
nigų išpažinčių klausyti ir 
pasiliks sekmadieniui Mi
šioms šv., per kurias pasa
kys pamokslą. Tai bus Šv. 
Petro parapijoje.

Sa giedu pramoga
West Side. — M. S. 55 

kp. šį sekmadienį, gruodžio 
7 d., parap. salėj, rengia 
“bingo” ir pinoklį žaidimą. 
Dovanų žaidėjams bus daug. 
Be to, komisijos narės J. 
Klikunienė ir S. Balčiūnie
nė turės gardžių vaišių.

Kviečiami wesčsidiečiai 
skaitlingai į šią pramogą 
susirinkti. Susirinkę ne tik 
turėsit malonaus pasižmo- 
nėjimo, bet paremsit mūsų 
parapijos reikalus.

Pradžia 6:30 vai. vakare.
Ta pati.

Didžiojo jubiliejaus 
belaukiant .

Bridgeport. — LGF 1 sk. 
laikytame susirinkime lap
kričio 25 d., be kitų naudin
gų darbų karo nuteriotai 
Lietuvai, neužmiršta nei sa
vos parapijos reikalų.

Auksinio jubiliejaus pa
minėjimui nutarta surengti 
vakarienę vasario 1 d., para
pijos svet. Komisijon įėjo: 
ižd. R. Maziliauskienė, Oko
nienė, čiurienė, Savickienė. 
Petrauskaitė ir Juškienė. 
Tikietai tos vakarienės jau 
platinami. Be abejonės, darb 
šti komisija neapvils publi
kos. Be vakarienės, į kurią 
įžanga bus tik 50c, bus dar 
graži ir įvairi programa, ku
rią išpildys Ateitininkų 
Draugovės artistai.

Yra vilties, kad ši pramo
ga pilnai pavyks.

Remkime savo parapijos 
reikalus, nes tai šaltinis, iš 
kurio trikšta lietuvybės pa
laikymo idėja. Laima

Kviečia į pietus
Minėj ant savo žmonos var

duves — Šv. Barboros — 
Danielis Smith su savo žmo
na Barbora kviečia visus 
kaimynus ir draugus sykiu 
su jais pietauti jų užeigoje, 
“Dan’s Place”, po adr. 2301 
S. Leavitt St., rytoj, sekma
dienį, 7-tą vai. vak. Pietams 
bus skaniai pagamintas di
delis briedis, kurį Danielis 
neseniai medžiodamas nu
šovė ir parsivežė. Kep.

Iškrito iš gatvėkario
Miss Sophie Petrufis, 27 

m. amž., Marąuette Park, 
ketvirtadienio vakarą su
žeista jai nukritus nuo gat
vėkario platformos ties So. 
Westem Avė. ir 69th gat.

Sųjungietės 49 kp. 
gražiai veikia

Bridgeport. — Moterų Są- 
gos 49 kp. laikė priešmetinį i 
susirinkimą gruodžio 2 d.

Pirmiausiai komisija: Ru
mšienė, ‘Janušauskienė ir 
Navikaitė raportavo iš bu
vusio “bunco” vakaro — pa
rapijos naudai jos auksinio 
jubiliejaus proga. Pelno li
ko $24.50.

Nutarta dalyvauti parapi
jos vakarienėj gruodžio 7 
d. ir paimta bilietų. Nutar
ta paskirti iš iždo $2 arba 
nupirkimui gėlių sergan
čioms narėms, arba joms pa
geidaujant užprašymui šv. 
Mišių.

Moterų Są-gos paskelb
tam vajuj kuopa apsiėmė iš
pildyti centro paskirtą kvo

tą net su kaupu.
Nutarta sekančiais metais 

pavasarį rengti išvažiavimą 
į Labdarių ūkį. Į komisiją 
apsiėmė visiems metams va
dovauti energingos narės: 
A. Vaišvilienė, ir M. Oku 
nienė. Joms vadovaujant, ir 
šeimininkaujant, visuomet 
esti gražios sėkmės. Tiki
mės, kad ir šis darbas joms 
puikiausiai pavyks.

Kuopos valdyba 1942 me
tams, narių pageidavimu li
ko visa toji pati: pirm. R. 
Mazeliauskienė, vice pirm. 
A. Janušauskienė, ižd. Rum
šienė, sekr. Žičkienė, finansų 
sekr. Jcirgelioniūtė, tvarkda- 
rė Vyšniauskienė koresp. O. 
Aleliūnienė ir S. Petrauskai
tė. Pirm. Mazeliauskienė, 
Rumšienė ir Janušauskienė 
yra šv. Jurgio parapijos ju
biliejaus centro komitete.

Knygoms patikrinti komi
sija susideda iš A. Navikai
tės, S. Petrauskaitės ir Ras- 
lavičienės.

Malonu žymėti kuopos su
tartiną veikimą. Laima

Plotkelių mašinos eina 
pilnu tempu!

Šiomis dienomis Br. Vla
das, M.l.C. yra nepaprastai 
užimtas plotkelių kepimu ir 
siuntimu, nes laiškai ir tele
gramai eina iš visų pusių su 
užsakymais pristatyti plot
kelių.

Štai, aną dieną gavo atvi
rutę nuo varg. B. Nakrašio, 
iš Minersville, Pa., kuriame 
dėkoja už pristatymą 4,500 
plotkelių. Kitą telegramą 
gavo vakar nuo p-no Žilevi
čiaus, iš Elizabeth, N. J., 
kaslink prisiuntimo 3,000 
plotkelių.

Užsakymai yra išpildomi 
greitai, čia yra typikališkas 
Br. Vlado atsakymas jo 
kostumieriams:

“Lapkričio 4 d. išsiunčiau 
1,000 plotkelių. Likusias iš
siųsiu į 24 valandas.”

Kad gavus plotkeles lai
ku, žinoma, geriausia užsi
sakyti iš anksto. R.

Budriko radio
programa

Sekmadienio vakare, gruo 
džio 7 d. 5:30 vai. vak. iš 
W.C.F.L. — 1000 kil. radio 
stoties bus transliuojama 
Budriko radio programa, 
kurioje dalyvaus solistė J. 
Griciūtė, radio artistai ir 
Budriko didžiulis orkestras. 
Jadvyga Griciūtė, pritariant 
orkestrui, sudainuos “Ne 
margi sakalėliai” — Tallat 
Kelpšos komp., ir klasišką 
dainelę “Mano karžygis” — 
iš operetės “Cukrinis Karei
vis.” Orkestras pirmą kar
tą pagros naują lietuviškų 
dainų vainiką (popuri), o 
radio artistai suvaidins dalį 
Amerikos lietuvių gyvenimo 
vaizdelio “Sakalų Šeimyna”.

Gruodžio 1 d. suėjo 12 
metų, kaip Budrikas leidžia 
programas iš WCFL radio 
stoties.

Budriko dvi didžiulės Krau 
tuvės pasipuošusios įvai
riais papuošalais, įvairiomis 
kalėdinėmis dovanomis. Už
sukite į tas krautuves: 3409 
S. Halsted St. ir 3241 So. 
Halsted St. Pranešėjas

Teismo nuteisto mirti ke
turių asmenų žudiko B. Sa- 
wickio advokatas darbuoja
si žmogžudį išvaduoti nuo 
elektros kėdės.

Nešvariems viskas atrodo 
nešvaru.

Lietuvis Ūkininkas
gerai ž’nomas 

VINCENTAS JONIKAS 
kuris užlaiko

DIDELI VIŠTŲ ŪKI - KARVIŲ 
- KIAULIŲ IR TT. 

dabar parduoda savo ūkėja
Vištas, Žąsis, Kiautinius. Svies
ta, Pieną. Smetona. Sūrius ir 
tt. Taingi Pagal Užsakvma ir 
Pasirinkimą. Piauanme ir Pri
ruošiamo Kiaules.

Dėl skanių ūkio produktų, at
vykite tiesiog j ūkį prie 

VINCENTO JONIKO
135th St. ir Archer Avė. 
(Pusė bloko j vakarus nuo 
Archer Avė. — pirma ūkė)

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

Šaltimiero 
Surum-Buram 
Įvyks Atvelykyje!

Nėra klausimo ,kad radio 
laikas yra brangus, bet jis 
nėra brangesnis už mūsų 
lietuviškas organizacijas ir 
draugystes. Todėl šaltimie
ras visados noriai pašven
čia brangaus radio laiko 
draugysčių pranešimams, jų 
parengimų skelbimams.

Dabar gi Šaltimieras 
kreipias į draugystes, ku
rioms jis paaukojo bran
gaus laiko išgarsinimui jų 
įvairių parengimų, kad jos 
rezervutų atvelykį, balan
džio 12-tą dieną, penktam 
metiniam šaltimiero šurum 
Burum parengimui, kuris 
įvyks Ashland Boulevard 
Auditorijoje, prie Ashland 

i ir Van Buren gat., Chicagoj.
Daugiau įvairenybių apie 

Šaltimiero Šurum Burum 
rasit šioj vietoj kitą savai
tę .. . šeštadienį!

PADĖKONfc

JUOZAPAS ĘUTCHNUS
Kuris persiskyrė su šiuo pa
sauliu Lapkr. 26, 1941, Ir ta
po palaidotas Gruod. 1, 1941, 
Šv. Kazimiero kapinėse. Skau
dančiomis širdimis nulydėję J 
šaltus kapus :avo mylimą vyrų. 
ir tėveli, norime išreikšti nuo- 
širdžausj padėkos žo.lĮ visiems 
kurie kokiu nors būdu prisidė
jo pris paskutinio patam..vimo.

Ypatingai norime Išreikšti 
nuoširdžią padėką dvasiškiems 
tėveliams Kun. A. Linkui, Kun. 
S. Joneliui Ir Kun. S. Adoml- 
nui už atlaikymą šv. Mišių, ir 
gerb. Kun. kleb. A. Linkui 
už gražų pamokslą bažnyčioje. 
Nuoširdžiai dėkojame Sese
lėms Kazimierietėms už pa
puošimą altorių ir taip pat 
seselėms, kurios lankėsi šer
menine. Ačiū p-niai A. Plęr- 
žinskienei už labai jausmingai 
giedotą solo. Ačiū p-nul V. 
Daukšai už pulkų giedojmą ir 
vadovavimą vaikučiams. Dė
kojame visiems, kurie prisiun
tė gėles ir šv. Mišių aukoto
jams. Ačiū Unlty kliubul ir 
grabnešiams. Ačiū Kun. P. 
Katauskul už gražų pamokslą 
prie kapo. Dėkojame visiems, 
kurie taip skaitlingai dalyva
vo laidotuvių pamaldose ir 
palydėjo J kapus.

Dėkojame laidotuvių direkt. 
J. F. Eudelklui už gražų ir 
mandagų patarnavimą. Priim
kite visi nuoširdų ačiū.

NiP'jdę Moteris. Dukteris, 
Žentai, Antikai, Pusbroliai, Dė
ti?, Pusseserėm, fivogeris lr Gi
minės.

CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

HELP MA8TED — VYRAI

•PACKAGE DELIVERY HELPERS' 
— reikalingi. Švariai atrodančių, lr 
nuo 17 Iki 25 metų amžiaus. Alga 
$22.00 J savaitę. Atsmaukite ) se
kančias vietas: 3949 Schubert St.. 
1812 AVlnnemac Avė., ar 329 West 
18th St.

Mr. Wllklns

"BUS BOYS" reikalingi. Nuolatini 
darbai, geras užmokestis. Atsišaukite 
prie "tlmekeeper”.

EDOKWATER BF1ACH HOTEL 
5359 KlierRlan Ib>a<l

HEI.P WANTED — MOTERYS

MERGINOS
PATYRUSIOS "CHOCOLATE DIP- 
PER8" Ir PUOŠNIŲ SALDAINIŲ 
VYNIOTOJOS reikalingos dirbti nuo 
6-tos iki 10-tos vai. vakare, laike 
Švenčių sezono. Atsišaukite } '‘Em
ployment" ofisą ant 3-čio aukšto.

MARSHALL FIELD & CO.

HF.I.P WANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel.: RANdolph 9488—9489

BERWYN'E BARGENAS
PARSIDUODA 2 fletų, 4 ir 4 kam
barių namas. Lotas 50x125 pėdų. 
Prausimosi kambariai, geras atikas. 
Kaina tiktai $4.800, $1.000 tik |- 
mokėtl cash. Parduoda pats savi
ninkas.

1511 So. Konilvvorth Avė. 
Bervvyn, III.

NAMAI — FARMOS
Kas k* turit mnlnvtl arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naują 
namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
kitės pas O. P. Suromalcis Company. 
Taipgi turime dideli pasirinkimą ae-
nesnlų namų. ant lengvų • išmokė-
Jimų

1$ cottagiai nuo $2.500 lr aukšč.
1$ bungalų nuo $4.700 Ir aukšč.
11 2-fletų nuo $6.500 lr aukšč.
• t-fletų nuo $9.500 Ir aukšč.
1$ 4-fletų nuo $13.500 ir aukšč.
a 8-fletų nuo $16.500 ir aukšč.
7 10-fletų nuo $22.600 ir aukšč.
Taipgi turime visokių bizniavų na

mų, visokio didumo su visokiais biz
niais. Kam reikalinga gerų farmu. 
mažų arba didelių, galima pirkti 
arba mainyti. 8u vtsala reikalais 
kreipkitės prle; —

' CHARLES P. SUROMSKIS A t\V 
•021 So. VVestern Avenue,

Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. 1111

KRIAUŠIAI reikalingi. Vyras ir mo
teris. Užtikrinti nuolatini darbai. Ge
ra užmokestis. Kreipkitės prie:

FRANK 8, KUZMARSKI 
2835 West 39th Place.

I Phone: Lafayette 2358

. REIKIA AGENTO — MORGAN 
PARKE

Proga užsidirbti ekstra pinigu agen- 
taujant plačiai žinomam lietuvių 
laikraščiui. Patyrimas nereikalingas. 
Atsišaukite telefonu: CANaI 8010, 
arba kreipkitės | raštinę:

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

G ROSE RN ft PARSIDUODA
— su visu staku ir {rengimais. Ge
roj vietoj. Parsiduoda už prieinamą 
kalną. Kreipkitės po adresu:

7126 SO. ROCKIVELL ST., 
ar pašaukite telefonu: PROspect
6544.

PARSIDUODA MARQUETTE PARK
5 kambarių "octagon front" mūri
nis bungalow su vienu kambariu 
atike. Plieno pamatas. Lotas 33x125 
pėdų. Savininkas turi parduoti. 
Kaina tiktai $6.500. Randasi netoli 
CaHfomia Avė. ir 7lst St. Kreipki
tės sekančiu adresu:
8834 So. Wcstem Avė., tel.: Repttb- 
llc 9094.

"MEAT MARKET”
PARSIDUODA
Parsiduoda "Meat Market” ant 5»th 
St. netoli • Halsted St. Geroj biznio 
vietoj. Patraukia $1500 J mėnesj 
(eigos vienam vyrui dirbant. Renda 
tiktai $32.00 j mėnesj. Senai išdirb
tas biznis. Dėl nesveikatos savinin
kas parduoda. Kaina $6,000. Kreip
kitės

6834 So. Westem Avė.,
Tel.: Reptiblle 9094

TIKRAI GERAS PIRKINYS 
Šešių apartmentų namas parsiduo
da. Remontuotas. '•Tile” prausyk
los. Namo priekinis kampas ak
menuotas. Namo jeiga $3000 J me
tus. Nauji Įtaisymai. 3 garadžiai. 
Namas pilnai išmokėtas. Randasi 
geroj vietoj lr visados yra išren- 
duotas. Kaina tiktai $14,500 ir ant 
lengvų išmokėjimų. Gera transpor- 
tacija. Adresas: 3215 Flournoy St. 
Dėl tolimesnių informacijų ar pa
sitarimui šaukite telefonu: Harrison 
3006.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

PARDAVIMUI Bl ėERNft IR 
GROSERNR

Yra elektrikinis refrigeratorlus. Ge
ras biznis, išdirbtas per 15 metų. 
Buvo prižiūrėtas vieno savininko.

724 WEST 3lst STREET

PARSIDUODA GERAS BARGENAS 
SAVININKAS APLEIDŽIA MIESTĄ. 
Veikite greitai. Nepaprasta pirkimo 
proga. 11/, aukšto mūrinis namas, 
5 kambariai Ir "sun porch" apa
čioje, 4 kambariai tr "enclosed 
porch” viršuje, šildomas gazu — 
karšto oro šiluma. "Cold shower” 
maudyklė beismente. Naujas Crane 
automatiškas karšto vandens šildy
tuvas. 2 karams Yrame" garadžius. 
Kaina tiktai $3,750. Kreipkitės prie

HOFFMANN REALTY 
Phone: Englevvnod 7291

KAIMYNAI, DRAUGAI
IR BENDRA VISUOMENE 

Užkvieči&ma į

"Grand Opening"
YATES TAVERN 

2301 So. Oakley Avė.
ŠIANDIEN Ir RYTOJ,

* . GRUODfĮjO. 6 if 7, 1941
Kviečiame visus alsl'ankyti Į 

mūsų Taverno atidarymą. Pavai
šinsime vidus skaniais valgiais, gė
rimais lr linksmai prie geros mu
zikos pašoksite.

Jonas ir Julijona Yates, Sav.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENISKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS 
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. VVestern Avė. Tel. See. 6103

JONAS RIMKUS

A. f A
Gyveno 1815 So. 52nd Avė. — Cicero, III.

Mirė Gruodžio 4, 1941. 10:20 vai. vak., sulaukęs pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Sartininkų parap., 

Skirežemio kaimo. Amerikoje išgyveno 43 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moteri Liudviką (po tėvais 

Valskaitė); broli Vincentą, brolio dukteris: Oną Mardosie
nę, jos vyrą Juozapą ir jų šeimą, Sofiją Sawyer, jos vyrą 
Erwin ir jų šeimą; brolio sūnų Petrą Rimkų, jo moterį Do
micėlę ir jų sūnų Juozapą: brolio dukters sūnus: Alfonsą ir 
Antaną Bainorius, sesers dukterj Petronėlę Juškienę, jos vy
rą Petrą ir sūnų Vladislovą, dvi švogerkas: Veroniką Iva
nauskienę, jos vyrą Stanislova ir Domicėlę Vykertienę, jos 
vyra Joną, jų dukterį Sofiją ir jos Vyrą Antaną Trumpulį, 
ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko 
seserį Domicėlę ir gimines.

Kūnas pašarvotas namuose, 1815 So. 52nd Avė., Cicero, RI., 
telefonas Cicero 7007.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, Gruodžio 10 d., iš namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas i šv. Antano parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Brolis ir G'.minės.
Laidotuvių Direktorius Antanas B. Petkus, Tel. Cicero 2109.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

laidoMi Direktoriiis
AMBULANCE Dieną lr Nakų

4805-07 HOUTH HERMITAGE AVEN*UE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio tr šeštadienio rytala 
iš 8totles WHIP (1620), au P. šaltimleru.

t; KOPLYČIOS DYKAI 1
V'". '. , >1 •- VISOSE MIESTO DALYSE Į DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

3354 Soath Halsted Street
Skyriui: 710 W. 18th St. 
Visi Telefonai: YARds 1419

I. J. ZOLP
1646 Ww»t 46th Street 
TeL YARda 0781-0782

J. LIULEVICIUS 
4348 8. Callfornla Avė. 

Tel. LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS”
1410 South 49th Court

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lltnanlcs Avenae 

Tel. YARda 4908

8. P. MAŽEIKA
8819 Lltnanlcs Avenae 
TeL YARda 1138-1139

LACHAVVICZ IR SCNAI 
2814 VVest 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 1081 h Street 

TeL PULlman 1270

N
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Nepamirškite ateiti 
pasiimti 100 doleriu
Smagi vakarienė 

J^rldgeporte, dalyvauja
garbingi svečiai

Vėsus rudenio oras suvi
jo visus j kambarius. Ar 
taip jau per visą žiemužėlę 
ir žiovausime iš nuobodu
mo? Ne. Gruodžio 7 d. ly
giai 6 vai. parapijos svetai- 
nėję, šauni, smagi vakarie
nė. Puiki proga susitikti sa
vo pažįstamus, pasivaišinti, 
dailios programos pasižiūrė
ti. Marijonų vienuolyno ben
dradarbių organizacijos vie
tinis skyrius jau taisosi ge
ras vaišes paruošti skaniau 

"^mielus svečius pavalgydinti.
O svečių numatoma gar

bingų. Pasižadėjo dalyvauti 
Čikagon atvykęs Liet. R. 
Kat Susivienymo Ameriko
je generalinis organizato
rius, P. Katilius, taip pat ir 

*■ “Draugo” redaktorius L. Ši
mutis. Abu pasakys įdomias 
kalbas.

Vakarienės metu bus trau 
kiamas parapijos laimėji
mas. Būtinai dalyvaukite, o 

^al grįšite su nauju 100 do
lerių kišeniuje.

Tikietai rūpestingai pla
tinami, patartina iš anksto 
apsirūpinti, ir anksčiau a- 
teiti, kad nereikėtų laukti.

i rv

Darius - Girėnas 
legionierės rengia 

bunco party"
vargšams

Dariaus ir Girėno, Ameri
kos Legiono, moterys ren
gia “bunco” trečiadienį, 
gruodžio 10 d. 7:30 valandą 
vakare savo salėje, kad su
kėlus fondą nupirkimui val
gių vargšams Kalėdose.

Kasmet labdaringos gru
pės rengia vakarėlius ir pel
nas skiriamas pavargėliams 
sušelpti. Praeitais metais 
legionieriai ir Legijono mo
terys labai puikiai pasiro
dė: paruošė virš 200 beskių 
visokiausio valgio neturtin
giems lietuviams, arba šei
moms. Reikia pastebėti, ši 
pašąlpa eina išimtinai lietu
viams neturtėliams Chica
goje. Verta visiems parem
ti šį vakarą.

Kom. pirm. J. Norkus

Mr. and Mrs. Carl Sangiacomo (Sango)
šie plačiai vestsidiečių tarpe žinomi gyventojai šįan- 

die, gruodžio 6 d., mini aštounių meilų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Ta proga jiems rengiama didelės vaišės 1 
California Liąuor Store, 2752 West 59 st. salėje, 9 vai. 
vak. Mrs. Carl Sango (po pirmu vyru Gasilbnienė) po 
puleri tarpe vestsidiečių lietuvių ir dėl fo tikisi susilaukti 
daug svečių. California Liąuor Store savininkė yra Mrs. 
Sango duktė Lillian Gasilionis.

Susirinkimai
Brighton Park. — SLRKA 

160 kp. priešmetinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, 
gruodžio 7 d. 12:30 vai. po 
pietų parapijos mokyklos 
kambaryje. Bus renkama 
valdyba 1942 metams. Bus 
tariamasi apie naujų narių 
vajų. Atsiveskite naujų na 
rių, arba atneškite jų adre
sus, o tuo pasitarnausim lie
tuvybei bei 'katalikybei.

Juozas K. Encheris, pirm.

1942 m. ir svarstoma visa 
eilė svarbių reikalų.

J. Čepulienė, pirm.
Brighton Park. — Dr-stės 

Saldžiausios Širdies V. J. 
No. 1 priešmetinis susirin
kimas įvyks gruodžio 7 d., 
2 vai. po pietų, parapijos 
mokyklos kambary. Susirin
kimas svarbus, nes bus ren
kama valdyba 1942 m. Taip 
pat turime daug ką aptar

ti. Prašomi nariai atsivesti 
naujų narių. Įstojimas dy
kai. G. S. P.

Lietuvių Keistučio Pašal
pos Klūbo priešmetinis su
sirinkimas įvyks gruodžio 7 
d. Hollywood svetainėj, 2417 
W. 43rd St. Susirinkimas 
bus atidarytas laiku, t. y. 
12 vai. dieną.

Helen Rimkus, rašt.

Rožė turi erškėčius, dei
mantas — kliūtis. Geriau
sias žmogus taipgi turi silp
nybes.

Nelaukdamas
pats pasidavė

Eugene Raday, 19 m. 
amž., ties 73 gat. ir South 
Western ave. automobiliu 
užmušė Adam Walters, 73 
m. amž., gyvenusį 7221 So. 
Artesian ave., ir pabėgo. 
Tačiau rytojaus dieną . tėvo 
patariamas Raday nuėjo 
policijos nuovadon ir pasi- 

1 davė.

Turėkit Gera Muzika

Kalėdoms
Malonu turėti namuose naują radio ir phonographo 
kombinaciją, kuri groja dvyliką rekordų be sustoji
mo ir kuri labai aiškiai pagauna visas radio sto
tis. Tokį instrumentą turint namuose visuomet 
bus linksma ir malonu.

Atgarsiai iš šauniu 
vestuvių

Lapkr. 20 d. Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje, Cice
ro, įvyko labai šaunios Sriu- 
baitės-Phillips, vestuvės. Jau 
noji yra duktė veiklių tėvų 
Sriubų. Ištekėjo už J. S. 
Phillips, Illinois Universite
to Post-Graduate studento.

Vestuvinės pamaldos ir 
apeigos tikrai buvo įspū
dingos. Per šv. Mišias visos 
panelės ir jaunojo giminės 
priėmė šv. Komuniją, o Va
lerija paaukojo vestuvinių 
gėlių Panelei Šv. Solistė 
Kandrataitė ža vejančiai gie
dojo “Ave Maria” ir kitas 
giesmes.

Pusryčiai įvyko Nielson’s 
restorane, bet iškilminga 
puota buvo suruošta jauno
sios tėvų namuose. Daug 
prietelių susirinko pasvei
kinti jaunuosius; dovanų ir
gi buvo sudėta.

Tai tikrai puiki, inteligen
tiška šeima.

Komunistai rengias 
valdyti Keistučio 
Klubą

Susirinkime, nedėlioję, 
gruodžio 7 d., Hollywood sa
lėj, 2419 W. 43rd St., įvyks 
Lietuvių Keistučio Pašalpos 
Klūbo valdybos rinkimas.

Nariai, lietuviai! Visi a- 
teikit į šį susirinkimą bal
suoti už lietuvius kandida
tus, kad negautų Stalino a- 
gentai komunistai ir “Vil
nies” štabas klubą valdyti.

Didžiuma Keistučio Klūbt 
narių yra geri, nuoširdūs 
lietuviai. Tad kam leisti ko
munistams. kurių yra ma 
žuma, užimti ir pagrobti 
klubą į savo rankas?

Išrinkite asmenis, kurie 
palaikytų lietuviškumą, cho
rą jaunuolių ir pinigus pa
šalpos reikalams ir ne poli
tikai. ”, Klūbietis

Cicero. — Moterų Są-gos 1 
2 kp. priešmetinis susirin
kimas įvyks pirmadienį, 
gruodžio 8 d. parapijos mo
kyklos kambary, tuoj po pa
maldų. Visos narės kviečia 
mos susirinkti. Bus renka 
ma valdyba 1942 metams.

A. Šatkienė

Bridgeport. — Draugijos 
Šv. Petronėlės priešmetinis 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, gruodžio 7 d. 1 vai. 
po pietų, parapijos svetai
nėj. Narės malonėkite atsi
lankyti. Bus valdybos rinki
mas 1942 metams, taipgi 
yra svarbių reikalų svarsty
mui.

A. Laurinaviche, rašt.

Simono Daukanto draugi
ja laikys priešmetinį susi
rinkimą sekmadienį, gruo
džio 7 d., 12 vai. dieną, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj. 
Kiekvienas narys būtinai tu
ri atsilankyti. Bus renkama 
valdyba 1942 metams.

P. K., sekr.

Jūs galite įsigyti tokį radio, 1942 metų ištobulintą

tikui................ ....... $99.50
Mažiradi0 p° $9.95lr $19.50

JOS. F. BUDRIK, Ine.,
RAKANDŲ, RADIO IR JEWELRY 

KRAUTUVE

3441 S. Halsted St. ir 3409 S. Halsted St.
Tel. YARDS .3088

Dėl jūsų patogumo prieš šventes krautuvė ir sek
madieniais bus atidaryta nuo 10 A M. iki 4 P. M.

Prašome į smagią 
pramogą

Smagią pramogą rengia 
ARD 6 skyr., Brighton Par
ke sekmadienį, 7 d. gruodžio, 
namuose adresu 4348 S. Ar
tesian Ave., 2 vai. po pietų. 
Darbšti komisija, kaip Pau
lienė, Rudienė, Rudokienė 
Mikšienė, deda pastangų, 
kad svetelius nuoširdžiai pri 
ėmus ir linksmai nuteikus. 
ARD 6 skyr. pramogas dau- 

l gelis žino, kad jos linksmos, 
! kad dovanų kiekvienas lai
mi, o prie to dar ir pavai
šina. Tad ir šį sekmadienį 
atsilankiusių J “bunco par- 

I ty” neapvils. Tikslas tos 
pramogor. manau, kiekvie
nam yra suprantamas ir ver
tas paramos.

1942 m. Chicagos 
išlaidos bus mažesnės

Chicagos aldermenų ta
rybos finansinių reikalų 
komitetas, kurs jau svarsto 
miesto biudžetą 1942 me
tams, iš anksto praneša, 
kad ateinančiais melais nu
matomos kiek mažesnės iš
laidos. Jos būsią mažesnės 
758,827 doleriais. Vadinasi, 
geriau kaip niekas.

W()IK STIBIO
1145 35* 5l,,et

7ke M
t,ri

ADVANCED PHOTOGRAPHV 

I.OttESt POBSIBLK PKK fc>

PHONE LAFAYETTE ?«i:<

P.

Budriko radio programų laikas:
Sekmadieniais 5:30 vai. vak. iš WCFL—1000 kiL 
stoties ir ketvirtadieniais 7 vai. vak. iŠ WHFC 
1450 kil. stoties.

Skaitykite Katalikišką Spaudą

Už apsimetimą 
armijos kapitonu

Federalinis teisman nutei
sė šešerius metus katėti Ha
rold W. Melia, 28 m. amž., 
iš Columbus, O., kurs apsi
metęs armijos kapitonu ap
gaudinėjo žmones.

Išaiškinta, kad jis Chica
gon atvykęs iš Omaha vog- ‘ 
tu automobiliu ir keitęs ’ 
klastotus čekius. Jis daug 
įvairių šunybių atlikęs ir 
kitose valstybėse.

l V-

Fl8ore§S§?PfflR| 
DENTAL PUTES »A22

te ttk- JBur 
Danty •

ATSAltOA: Relk.lauklte ttk- 
tal tikrų “Flt-KIte Dantų 
Plotvaa—tiktai mx«ų

radarytae — d*l .ra
ina l*valz<tns Ir ra

mumo aavo pacientų

PATAISYMAI — I illenna pnt»n,«r*na, 
Mh padaroma "Denturea" .avę lapau- 
<1ae Ir uftaakymua nuo — tiktai llllnola 
re.latruotų Ir tolaetų Dantistų, ku- 

“ rlarna inaa .alridtlanie patar
nauti.

ALLAB?-»^

4SSĮ IRVINO FiT rd
711 BROADW*v 
OS S. STATI ST

TURTAS VIRŠ .. $6,500.000
APART APSAUGOS, TURIME (NCCH 000 
ATSARGOS FOND4 VIRŠ............... $OOU.UUU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MES MOKAME 3% ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai. 
Šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

LOAN ASSOCIATION ofCLicage 
JUSTIN MACKIKVnCH, Fra.

4192 Archer Avenue 
VlRginia liii

Jr

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

MNGS

DINING ROOM SEST8 — KAK- 
LOR SETS — BEDKOOM SETS 
— RUOŠ — RADIOS — RE 
FRIGERATORS — W ASHERS —

MANGKLS — STOVĖS 
Ali s.Unnall, *<l».rU*.vl Hera,

Brighton Park. — Mote
rų Sąjungos 20 kp. prieš- 
metinis susirinkimas įvyks 1 
sekmadienį, gruodžio 7 d.,Į^T 
2 vai. po pietų parapijos 
mokyklos kambary. Visos na 
rėš prašomos susirinkti. Su
sirinkimas svarbus. V. G.

Town of Lake. — Moterų 
Sąjungos 21 kp. priešmeti- 
nia susirinkimas įvyks ry
toj, gruodžio 7 d., 1 vai. po 
pietų parapijos salėj. Visos 
narės prašomos susirinkti, 
nes bus renkama valdyba

Finansai Ir Paskolom 
FINANCE AND LOANS

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGICIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimals
Mutual Federal 

Savings
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
2202 W. Cermak Rd.

BEN. J KAZANAUSKAS. ^ec. 
TURTAS vnm St.130,000.

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos
KnygvedyRtės

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS
Nuo 9 ryto Iki 3 vai. p. p. 
lr nuo 7 iki 9 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

816 W. SSrd Place, 
Chicago, ŪL

AL£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBUC 6091

J?

PASKOLOS — namams statyti, remontuoti ai 
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR 
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATIJKTI

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

TAI IPYI/ITC- mūjsu Įstaigoje. Jflsų indeliai rūpes- 
I T 1x1 I tZ tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame

Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

4S Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nemukriaodilant Nei 
Vieno KUJentol

Keistuto Savings and Loaa Association yra tymiausla, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.
Tel. CALomet 4118

3236 So. Halsted St Chicago. UL
Joe. M. Mozeris, Sec’y.

1 - ......... ............... ........ ............. j.

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IHARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlis lr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DESIMTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehilI 2242

Garsinkitės “Drauge” ir patirsite .didesnį pasi- 
sekinu Jūsiį biznyje arba profesijoje. ♦ ,



DRAUGAS feeltadlenis, gruod. b, j&sa

ATEITININKŲ GRUPĖ ŠOKS ŽAVINGUOSE LIETU
VIŠKUOSE RŪBUOSE PER "DRAUGO" METINĮ 
KONCERTĄ

Lietuviški šokiai vėt atgims Chicagoje
dėvi grynai lietuviškus rū- ‘ 
bus ir panaudoja juos savo 
parengimuose, šokiuose ir 
dainavimuose. Per “Drau
go” metinį koncertą, Sokol 
salėje, sausio 18 d., 1942 m. 
pamatysime tuos rūbus ir 
žavingus šokius.
Programa bus tikrai 
įvairi

Kiek buvo pranešta apie 
“Draugo” koncerto progra
mos dalyvius, matosi, kad 
bus daug įvairumo.

Koncerto žvaigždės bus 
Genovaitės Giedraitienė ii 
Klevickaitė. Vėliau bus 
skelbiami vardai kitų sur- 
prizų, kurie bus metiniame 
“Draugo” koncerte.

Per praeitus kelius mėne
sius kaikuriems chicagie- 
čiams teko matyti Ateiti
ninkų Draugovės parengi
mus, kuriose tos draugijos 
nariai šoko lietuviškus šo
kius. Jie daugumoje yra 
studentai iš Lietuvos ir be
galo myli savo tėvynės šo
kius. Ši grupė, vadovybėj 
PiliponyTes ir Pipiraitės, 
kurios taip maloniai ir gra
žiai dainavo per “Draugo” 
bankietą, spalio 26 d., Da
riaus fr Girėno salėje.

Visa ateitininkų grupė 
dėvi puikius ir lietuviškus 
rūbus, kuriuos atsivežė iš 
Lietuvos. Tai yra vienin
telė grupė, Chicagoje, kuri

ŽIŪRI Į NAUJĄ LAIKRAŠTĮ

. x\ v... —--- — -— ą r *
C’Oraugas" Aetna telephoto)

Marshall Field III (kairėje) ir Silliman Evans žiūri 
į savo laikraščio “The Chicago Sun” pirmąją laidą. 
Šiomis dienomis šis dienraštis pradėtas leisti.

TIKIMASI CHICAGOJ SUMAŽINTI 
DVIEM CENTAIS PIENO KAINA

Pieno kaina Chicagoj ne
žmoniškai padidinta U. S. 
žemės ūkio departamento 
pastangomis, kadangi pie
nas į Chieagą pristatomas 
ne vien iš Illionis, bet dar 
ir iš kelių kaimyninių vals
tybių. Tokia pieno prekyba 
skaitosi tarpvalstybinė ir 
žemės ūkio departamentas 
turi teisę čia pieno produk
ciją kontroliuoti.

Šis klausimas iškeltas 
miesto tarybos finansinio 
komiteto posėdyje, kai imta 
svarstyti išlaidos pieninių 
farmų inspekcijai.

Aid. Lindell pareiškia, 
kad Chicagos miesto svei
katingumo vykdomą pieni
nių farmų inspekciją reikia 
apriboti tik Illinois valsty

be. Tuo būdu ne vien apie 
214,000 dol. butų sutaupyta 
miesto iždui, bet tada ir 
mieste parduodamo pieno 
kaina mažiausia dviem cen
tais sumažėtų, nes federali
nė kontrolė pienui būfų pa- 
haikinta.

Aid. Lindell tiki, kad 
taip bus padaryta ir pieno 
papiginamas bus atsiektas

Telyčia parduota 
$3.30 svarui

International Live Stock 
parodoj čempijonė 970 sva
rų telyčia “Loyal Alumnus 
IV” parduota už $3.30 sva
rui.

Plėšikui nepavyko 
plėšikauti

Suimtas Jack Lieborvifz, 
37 m. amž., 418 So. Central 
Park avė.

Ketvirtadienio vakarą jis 
leidosi paplėšikauti prieš 
Kalėdas..

Pirmiausia jis užpuolė 
Wabash Trunk and Lugga- 
ge Co. krautuvę, 324 So. 
Wabash avė. Kai krautu
vininkas jam pasipriešino, 
jis smogė krautuvininkui į 
galvą ir pabėgo.

Po to, Leiborvitz įsirangę 
į Smart Tog krautuvę, 328 
No. Michigan avė. Tenai ir 
baigėsi jam plėšikavimo 
karijera. Po nepasisekimo 
apiplėšti krautuvininką jis, 
kaip įprasta, bandė pabėgti. 
Tačiau pasivytas, parblokš
tas ir pe vestas policijai.

Nelinksmas Kalėdas jis 
turės, nes sužinota, kad jis 
turi policijos rekordą ir 
jau baustas kalėjimu.

Sunkvežimiai
bus ambulansais

Central Motor Freight 
ass’n susirinkime Stevens 
viešbutyje Amerikos Rau
donojo Kryžiaus Chicagos 
skyriaus pirmosios pagal
bos direktorius D. Melville 
Carr sunkvežimių operato
rius ragino, kad jie savo 
vartojamus sunkvežimius 
pertaisytų taip, kad juos 
būtų galima tuojau pakei
sti ambulansais. Jis sakė, 
kad jei Amerika pakilu ka- 
ran, tai sunkvežimiai bus 
reikalingi karo reikalams.

Nurodė, kad sunkveži
miai turi būti pertaisyti 
taip, kad jie turėtų du įė
jimus. Sunkvežimių vai
ruotojai turėtų būti apmo
kyti teikti pirmąją pagalbą 
sužeistiesiems.

5*2

Antrą Sykį Spausdinam Lietuviškas Katalikiškas
KALĖDINES KORTELES
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Gal bus sulaukia 
bombonešiu fabriko

Illinoiso gubernatorius 
Green lankėsi Washingtone. 
Tenai jis darbavosi, kad ša
lies vyriausybė šiai valsty
bei skirtų daugiau karinių 
kontraktų, kurių tik maža 
dalis gauta.

Be kitko gubernatorius 
administracijai pasiūlė, kad 
Chicagos srities pietinėj da
ly būtų įsteigtas fabrikas 
bombonešių sudėstymui. Jis 
nurodė ir atitinkamą vietą 
— Ford Lansing a^rportą, 
už keliolikos mailių nuo 
Chicago pietų link.

Washingtone daug susi
domėta tuo pasiūlymu. Ne 
mažiau ir Chicagoj. Nes 
tokiam fabrike iki 10,000 
darbininkų būtų darbo.

X 40 vai. atlaidai Šv. An
tano bažnyčioje prasideda 
rytoj per sumą. Iškilmingo-] 
ji atlaidų užbaiga antradie
nį, gruodžio 10.

X Kun. J. Dambrauskas, 
MIC., Aušros Vartų parapi
jos klebonas, jau grįžo prie 
savo pareigų. Trumpoms a- 
tostogoms buvo išvykęs į 
Rytines valstybes.

X Kun. Ignotas, MIC., an
glų kalbos profesorius Mari
jonų seminarijoj, Hinsdale, 
III., šią savaitę iškalbingai 
skelbė Aušros Vartų bažny
čioje noveną jaunimui anglų 
kalboje. Novena baigsis ry
toj, gruodžio 7 d.

X Marijonų seminarijos 
keturi klierikai: J Petraus
kas (iš Gardner, Mass.), Al. 
Gurklys (iš Waterbury, 
Conn.), A. Šeputis (iš Brock 
ton, Mass.) ir Pr. Bulovas 
(iš Brooklyn, N. Y.) rytoj, 
gruodžio 7 d., Quigley Prep. 
Seminarijoj priims du pir
muosius žemuosius šventi
mus.

X Šv. Jurgio parapijos 
vakarienėj, kuri įvyksta ry
toj, be skanios vakarienės, 
susirinkusius dar vaišins 
dainomis Moterų choras, so
listė Lilija Macytė ir Ma
žoji Gėlelė. Dalyvaus taipgi 
ir smuikų ansamblis^

X Dr. J. Simonaitis sek
madienį, gruodžio 7 d., šv. 
Mykolo parapijos salėj 7:30 
vai. vakare northsaidiečius 
nuves į magijos pasaulį. Su
sirinkę pamatys' tokių štu- 
kų, kokių savo gyvenime nė
ra matę. Dr. Simonaitis yra

specialistas ant tokių štu-* 
kų.

X Povilas Stulginskas, gi 
minė buv. Lietuvos prezi- j 
dento Stulginsko, gruodžio’ 
3 d. išsiskyrė iš gyvųjų tar-1 
po. Velionis gyveno West-' 
ville, III. Mirė sulaukęs 60 
m. amžiaus. Laidotuvės į-1 
vyks šiandie, gruodžio 6 <į.

X Kun. Ignas Yalančiū-
nas, šv. Kazimiero parapi
jos klebonas, Philadelphia, 
Pa., pirmas įsirašė Lietuvių 
Kultūrinio Instituto garbės 
nariu, įnešdamas $100. Na
riais rėmėjais įsirašė: kun. 
Em. Paukštis, kun. V. Mar- 
tusevičius ir D. Antanaitis, 
Phila. lietuvių radio valan
dos vedėjas.

X Charles Lazinskio ir 
Frank Negreckio, kurie prieš 
30 metų buvo nužudyti strei 
ko metu, atminčiai, siuvėjų 
unijos 269 lokalas rytoj ren
gia pagerbtuves.

X A. Tebelskis, žinomas 
Brighton Park biznierius, 
pasidavė dr. Maniko prie
žiūrai. Dabar randasi šv. 
Kryžiaus ligoninėj.

X Ateitininkų Dr-vė kvie
timą artistų grupę dalyvau
ti Gary, Ind., Tarptautinių 
Tautų Dienoje, gruodžio 10 
d., atsisakė, nes šokikai pa
prastą dieną negali palikti 
savo darbų.

X Juozui Maciui, Jr., L. 
Vyčių 36 kp. jaunųjų būre

lio aktingam nariui, gruo
džio 3 d., St. Patrick ligo
ninėje, padaryta apendiko 
operacija. Draugai linki grei 
tai pasveikti.

X Paulina Urbonienė, JuPt 
gis ir Marijona Kavaliaus
kai, brightonparkiečiai, lau
kia savo sūnų Kalėdoms iš 
Dėdės Šamo kariuomenės. 
Turi vilties, kad laukimas 
nebus veltui.

X Jacob Erlicher majoro 
Kelly paskirtas rūpintis 
miesto valdžios publikacijos 
reikalais. Praėjusį trečiadie
nį redaktoriai buvo sukvies
ti pietų, kad su juo susipa
žinti.

X S. ir S. Mieliniai, 3404 
So. Union Avė., žymūs biz
nieriai, nekantriai laukia 
svečių — dukters ir žento 
A. ir J. Gedvilų, kurie su
grįžo iš Pietų Amerikos po 
ilgų atostogų. Kai kuriam 
laikui apsistojo New York.

X E. Samiūtės - Bąrtum 
vestuvės praeitą šeštadienį 
tikrai buvo iškilmingos ir 
šaunios. Vestuvių puotoje 
dalyvavo daug žymių svečių. 
Kalbėjo L. šimutis, dr. Vi
leišis, kun. Barauskas ir k. ,

X Petras Dargis, sav. 
Dargis Service Station, prie 
California ir 47 gatvių, pir
mas iš Brighton Park biz
nierių pridavė “Draugui” į- 
dėti savo kalėdinį sveikini
mą skaitlingiems kostume- 
riams.
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Jau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius
Moderniškai Gražūs — Gerai Padirbti — šilti Visokiam Ore

DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ 
Sportiškų Viršutinių Vyrams Marškinių, baltų ir 
spalvuotų. Vilnonių šveterių. Paniekų, Pirštinių 
ir Kepurių. Vilnonių Apatinių Vyrams Marškinių. -

BRIDGEPORT KNITTING MILLS
504 WEST 33rd STREET------------ Arti Normai Avė.
Telefonas: VICTORY 3486 F. SELEMONAVICH, Sav. 

Atdara kasdien, vakarais ir Sekmadieniais

astai^m^’tapo
Jis iaftai nau
jas! Bet iš tos 
pat giminės, 
puikus laimėt 
tarp bile ku
rių kitų! . . . 
Kaip Old 
Gold’s puiku
mas laimi 
tarp cigaretų, 
kad dabar kas 
tai naujo tapo 
pridėta!

Skubiai siųskite savo užsakymus dabar. 21 Kortelė 
už tiktai $1.00.

"DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė. Chicago, Illinois

Automobilio nelaimėj 
žuvo Mrs. Bobis

Automobiliui susidaužus 
su sunkvežimiu žuvo auto 
mobiliu važiavusi Mrs. Ma
ry Bobis, 51 m. amž., 2431 
Rice gt. Kiti trys asme
nys sužeista. Automobilį 
vairavo Mrs. Bobis sūnus. 
Jis yra vienas sužeistųjų. 
Nelaimė įvyko ties 119 gat. 
ir Cicero avė. Sakoma, 
automobilis smogęs į va
žiuojančio sunkvežimio ui- 
pakalį.

P. LortU&rd Company 
—f ounded 1780

*Tai Latakial
(La-ta-ky’-a). šis brangus, 
labai skoningas Rytinio Vi
duržemio tabakas dabar yra 
pridėtas prie Old Golds. 
jis veikia kaip “prieskonis” 
suteikt rūkytojams 
visai naują, puike
snį cigareto skonįl 
Tatai uitikrina 
Old Gold’s sandė
liai Latakijoa] 
Amerikoj.

i.


